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Espoon mielenterveysyhdistyksen marraskuu al-
kaa syyskokouksella. Kokous pidetään Espoon keskuk-
sen uudessa Me-talossa, joten näet samalla uusia es-
poolaisia toimintatiloja. Syyskokouksessa yhdistykselle 
valitaan hallitus sekä päätetään tulevan vuoden suun-
taviivoista. Suuntaviivoja on toki luonnosteltu jo pitkin 
vuotta. Tiivistettynä noita suuntaviivoja pääsetkin tar-
kastelemaan tämän lehden sivuilta ja kokouksen jäl-
keen julkaisemme koko toimintasuunnitelman ja ta-
lousarvion Emyn kotisivuilla. Nähdään kokouksessa!

Näin marraskuussa on jälleen runsaasti osallistu-
mismahdollisuuksia juuri sinulle. Ryhmätoiminta pyö-
rii vielä normaalisti tämän kuun ajan ja sitten ryhmät 
jäävät vähitellen joulutauoilleen. Ajatuksiamme saam-
me suunnata jo tulevaan vuoteen; mitä ryhmiä Emyyn 
halutaan, tarvitaan ja kaivataan kevätkaudelle 2018? 
Miten sinä haluat antaa panoksesi yhteiseen yhdistys-
toimintaan? Omia ajatuksia kannattaa kertoa vaikka 
kotisivujen lomakkeen (www.emy.fi/palaute) tai koh-
taamispaikkojen aloitelaatikoiden kautta.

Ensimmäisellä varsinaisella marraskuun viikol-
la järjestetään Emyn syysleiri Hilan leirikeskuksessa, 
toisella viikolla järjestämme Avomielin-yhdistysten 
yhteisen biljarditurnauksen Meriemyssä ja sitten on-
kin jo kohta Mielenterveysviikko. Emyn jäsenet saa-
vat MTKL:n Revanssi-lehden liitteenä pääsylipun 
Mielenterveysmessuille. Voitte myös tiedustella pääsy-
lippuja minulta. Emyn Mielenterveysviikon ohjelma on 
koottuna tuohon viereiselle palstalle. 

Marraskuun lopulla teh-
dään Emyn perinteinen ret-
ki Tallinnaan. Mukaan en-
nätät vielä, kunhan soittelet 
Pirjolle 10.11. mennessä.
Tämän kuun päättää ja seu-
raavan käynnistää Emyn pik-
kujoulut sunnuntaina 3.12.

Tulehan mukaan ja
älähän jää yksin!
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Emyn kuulumisia

Tiina :)

Mielenterveysviikko 19.11.-26.11.

•	 Kynttilätapahtuma itsemurhan uhrien muistolle 
käynnistää Mielenterveysviikon sunnuntaina 19.11. 
klo 18. Espoon keskuksessa Tuomiokirkon edessä ja 
pitäjäntuvassa (Kirkonmäentie 2). Tervetuloa!

•	 Mielenterveysmessut pidetään Wanhassa Sa-
tamassa Katajanokalla (Pikku Satamankatu 3-5) 
tiistaina 21.11. klo 9-17 ja keskiviikkona 22.11. 
klo 9-16. Messuilla on kattavaa tietoa hoito- ja 
kuntoutuspalveluista, järjestöistä, viranomaisista, 
koulutuksesta ja mielenterveyden tukemisesta. 
Emy esittäytyy messuilla yhteisellä osastolla ja pitää 
narikkaa yhdessä muiden Avomielin yhdistysten 
kanssa. Jos haluat mukaan pitämään narikkaa tai 
esittelemään Emyä messuilla, ota yhteyttä Pirjoon 
p. 050 310 7080.

•	 Kohtaamispaikoista Lilla Karyllista ja Merie-
mystä järjestetään yhteislähdöt Mielenterveys-
messuille ke 22.11. klo 9. Ilmoittauduthan mukaan 
yhteiseen lähtöön ilmoitustaulun listojen kautta 
(tai soittamalla) ja lähde kanssamme messuille!

•	 Kohtaamispaikka Meriemyssä Mielenterveys-
viikon kahvittelut perjantaina 24.11. klo 13-15. 
Tervetuloa käymään ja samalla kuulemaan Emystä 
ja Kutsu-hankkeesta.

Lisää messuista ja viikon tapahtumista:
www.mtkl.fi
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Kuukausikokous
Emyn kuukausikokous pidetään Meriemyssä lauantaina 
11.11. klo 14. Kokouksessa suunnitellaan Emyn toimin-
taa ja käydään läpi kokoukselle tehtyjä aloitteita. Kokous 
on kaikille avoin, joten tervetuloa!

Emyn syyskokous
Emy kutsuu jäsenistönsä yhdistyksen sääntömääräiseen 
syyskokoukseen torstaina 2.11. klo 18 Espoon keskuk-
sen Me-taloon, Terveyskuja 2 B. Kokousmateriaali sivuil-
la 9-11.

Retket
Kävelyretkiä Lilla Karyllista
Marraskuun ajan joka tiistai teemme yhteisen kävelyret-
ken Lilla Karyllista lähialueelle. Kokoontuminen klo 14 ja 
kävely kestää noin tunnin verran. Tule mukaan! Vetäjä-
nä Laura.

Kohtaamispaikoista Lilla Karyllista ja Meriemystä 
järjestetään yhteislähdöt Mielenterveysmessuille ke 
22.11. klo 9. Ilmoittauduthan mukaan yhteiseen läh-
töön ilmoitustaulun listojen kautta (tai soittamalla) ja 
lähde kanssamme messuille!

Emyläisten päiväristeily Tallinnaan tiistaina 28.11.
Emy tekee päiväristeilyn Tallinnaan ti  28.11. Eckerö Li-
nen m/s Finlandialla.  Retkipäivä kestää aamusta iltaan, 
joten arvioithan jaksamisesi jo ennen  ilmoittautumista-
si. Tallinnassa ollaan maissa noin seitsemän tuntia, jol-
loin ehdimme tutustua kaupunkiin, toreille sekä tehdä 
ostoksia. Laivamatkan omavastuuhinta on 15€/osallis-
tuja. Retkelle  lähtijän tulee varata omaa rahaa mukaan 
aterioita ja muita ostoksia  varten. Lisätietoja Pirjolta p. 
050  310  7980.  Jos haluat mukaan retkelle, kirjoita nime-
si, sukunimesi ja syntymäaikasi ilmoitustaululle viimeis-
tään 10.11. Ilmoittautuminen on sitova. Muistathan, että 
kaikki Emyn toiminta on päihteetöntä ja tarvitset mu-
kaan voimassaolevan passin tai kuvallisen henkilökor-
tin. Jos et ole Emyn jäsen, huolehdithan postiosoitteesi 
Pirjolle retkikirjeen ja laskun postittamista varten.

Yhdessäoloa
Luontoiltapäivä
Lilla Karyllin olohuoneessa tiistaina 14.11. ja 19.12. klo 
14-16. Katsotaan luontokuvia ja keskustellaan luonnos-
sa liikkumisesta. Voit ottaa mukaan myös omia valoku-
via. Teemme retken Haltian luontolauantaihin 4.11. ja 
2.12. Ilmoittaudu Lilla Karyllin tai Meriemyn ilmoitustau-
lun listalle etukäteen. Tervetuloa!

Avomielin-yhdistysten biljarditurnaus to 16.11.
Turnaus järjestetään  Kivenlahden  Brodessa. Turnaus al-
kaa osallistujille tarjottavalla lounaalla Meriemyssä klo 
11.30 ja pelien jälkeen noin klo 15 nautitaan vielä Merie-
myssä turnauskahvit. Ilmoittaudu Emyn joukkueeseen 
(5 hlö) Eevalle p. 050 310 7984.

Järjestökadun pikkujoulut
Pappilantien toimijoiden yhteiset, kaikille avoimet, pik-
kujoulut järjestetään pe 1.12. klo 12-14 Villa Apteekissa 
(Pappilantie 5). Tarjolla on joulupuuroa, musiikkia, yh-
teislaulua ja joulupukki. Tervetuloa!

Emyn pikkujoulut
Koko Emyn pikkujoulut järjestetään Me-talossa (Ter-
veyskuja 2 B) sunnuntaina 3.12. klo 12-15. Ohjelmassa 
on emyläisten esityksiä, jouluista syötävää ja mukavaa 
yhdessäoloa. Tuo mukanasi noin 2€ arvoinen joulupa-
ketti. Tervetuloa! Jos haluat tulla järjestämään juhlia 
kanssamme tai sinulla on jokin esitys muille, otathan yh-
teyttä Arttuun p. 050 312 5193.

Emy ja Kutsu-hanke  esittäytyy
Marraskuun ajan Kutsu-hanke esittelee Emyä ja hanke-
toimintaa Espoon kaupungin aikuissosiaalityön aulassa 
(Komentajankatu 5) Perkkaalla keskiviikkoisin klo 12-14

Ajankohtaisia
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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	 lau-
antaisin ja 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. Opiskelijoiden 
esittelyt löytyvät Emyn kotisivuilta www.emy.fi/apua-ja-
tukea. Jos et käytä internettiä, voit tiedustella asiasta Tii-
nalta 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
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Kohtaamispaikka 
Raitin pysäkki
Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09–510 2792

Asukastalo
Kylämaja
Matinkatu 7, Matinkylä
p. 050 430 3112 

Aukioloajat
•	 ma-pe klo 9-15

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

Aukioloajat
	 •	 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.

Lauluryhmä Raitin Pysäkillä kuun viimeinen perjantai 
(24.11.) klo 13-14. Tervetuloa! 

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.
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Tule mukaan rohkeasti, ennakkoon ei tarvitse ilmoittautua ellei toisin mainita. Lisätietoja Emyn ryhmätoiminnas-
ta antaa toiminnanohjaaja Pirjo Heikkinen p. 050 310 7980. Ota talteen syyskuun liitteenä oleva ryhmäkalenteri!

Ryhmätoiminta Emyssä

Liikuntaa 

Jalkapallojoukkue FC Askel
FC Askel harjoittelee maanantaisin 
talvikaudella Laaksolahden hallissa 
klo 15-16. Syyskauden maanantai-
set treenit 18.12. saakka. Keskiviik-
koisin klo 17-18 pidetään futsal-
harjoitukset 29.11. saakka klo 17-18 
Storängens skolan salissa (Rehto-
rinkuja 4). Pelaaminen on maksu-
tonta ja pääasiana on hauskanpito. 
Kaikki kiinnostuneet taidoista riip-
pumatta mukaan pelaamaan! Tie-
dustelut Kaj Järvisalo, p. 050 552 
1049.

Jooga
Lempeää ja kaikille sopivaa hatha-
joogaa joka maanantai klo 17-18 
Lagstad skolan salissa 27.11. saak-
ka. Perjantaisin joogataan klo 13-
14.15 ESKOn salissa (Pappilantie 2) 
15.12. saakka. Ilmoittauduthan mu-
kaan perjantain joogaryhmää var-
ten soittamalla Pirjolle p. 050 310 
7980. Joogaa varten pue yllesi mu-
kavat 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 keilahallissa 
klo 14. Syksyllä 2017 keilataan vielä 
7.11. ja 12.12. Ilmoittauduthan kei-
laukseen kunkin kuukauden alussa 
soittamalla Meriemyn puhelimeen 
p. 09-863 2031 tai kirjoittamalla ni-
mesi ilmoitustaulun listalle.

Sähly
Sählyä pelataan tiistaisin klo 17-
18 Koulumestarin koulun salissa 
(28.11. saakka) sekä torstaisin klo 
20.30-21.30 (ei 7.12.) Omnian am-
mattiopiston salissa 14.12. saakka. 
Mukaan sählytreeneihin tarvitset si-
säkengät ja rennot vaatteet. Pelaa-
minen on maksutonta ja 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 tervetullei-
ta mukaan. Sählyporukan kokoon-
tuminen viimeistään klo 13.45 väes-
tönsuojan edessä, omavastuumaksu 
1€/kerta maksetaan paikan päällä.

Itämainen tanssi naisille
Itämaista tanssia tanssitaan naisten 
kesken tiistaisin klo 18-19 Lagstad 
skolan salissa (28.11. saakka). Mu-
kaan 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
(29.11. saakka). Olet tervetullut mu-
kaan! Mailan ja pallon saat tarvitta-
essa lainaksi. Vetäjänä toimii Anssi.

Vesijuostaan tai uidaan yhdessä
Vesijuoksua tai uintia mukavassa 
seurassa torstaisin klo 16-17 Kes-
ki-Espoon uimahallissa ajalla 14.9.-
7.12. Ilmoittauduthan kuitenkin mu-
kaan ennakkoon p. 050 310 7981.

Emyn kuntosalivuoro
Emyn kaikille avoin kuntosalivuoro 
on joka perjantai klo 16-17 Kannusil-
lanmäen väestönsuojan kuntosalis-
sa (15.12. saakka). Mukaan tarvitset 
sisäkengät, rennot vaatteet, pyyh-
keen ja peseytymistarvikkeet. Tarvit-
taessa saat hieman opastusta laittei-
den kanssa, joten rohkeasti mukaan! 

Vertaistukea ja keskusteluapua
Tukiryhmä ahdistuneille
Tervetuloa mukaan tukiryhmään 
keskustelemaan ja jakamaan sel-
viytymiskeinoja ahdistukseen. Ryh-
mä kokoontuu parittomien viik-
kojen maanantaisin klo 18-19.30 
Villa Apteekissa (Pappilantie 5) 4.12. 
saakka. Ryhmän vetäjinä toimivat 
psykoterapiaopiskelija Tiina sekä 
vertaisohjaaja Monika. Ryhmä toi-
mii avoimella periaatteella ja ryh-
män osallistujilta vaaditaan luotta-
muksellisuutta. Tervetuloa!

Valonpisarat - OCD tukiryhmä
Tukiryhmä pakko-oireisesta häi-
riöstä kärsivien tueksi kokoon-
tuu parittomien viikkojen tiistaisin 
klo 16.30-18.30 Lilla Karyllin olo-
huoneessa ajalla 12.9.-21.11. Ryh-
mä toimii avoimella periaatteel-
la ja ryhmän osallistujilta vaaditaan 
luottamuksellisuutta.

Keskusteluryhmä kaksisuuntais-
ta mielialahäiriötä sairastaville 
kokoontuu parillisten viikkojen tiis-
taisin klo 18-19.30 Lilla Karyllin olo-
huoneessa ajalla 5.9.-12.12. Ryh-
mä toimii avoimella periaatteella 
ja ryhmän osallistujilta vaaditaan 
luottamuksellisuutta.
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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 jälleen 
ensi vuonna uusin teemoin! Espoon 
Kilossa kokoontuu omaisille suun-
nattu vertaisryhmä kerran kuukau-
dessa: ti 14.11. ja ti 12.12. klo 17.30–
19 (Eedi Asumispalvelujen kerhotila, 
Kilonkallio 7, 4. krs, Espoo).

Kulttuuria ja harrastuksia
Teatteriryhmä
Emyn teatteriryhmä kokoontuu 
maanantaisin klo 13.30-15 ESKOn 
salissa (Pappilantie 2). Ryhmässä 
harjoitellaan ilmaisutaitoa ja näytte-
lemistä teatterikoulun opettajan oh-
jauksessa. Ilmoittaudu mukaan ryh-
mään Pirjon kautta p. 050 310 7980.

Runoryhmä
Parittomien viikkojen maanantai-
sin klo 14-15 kirjoitamme, luemme 
ja juttelemme runoista, haikuista 
sun muista. Ryhmä kokoontuu Villa 
Apteekissa (Pappilantie 5) joka toi-
nen ma ajalla 11.9.-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 
29.11. ja 20.12. klo 13-14. Kirjasto-
tunneilla paikalla on Helmet-kirjas-
ton työntekijä. Marraskuussa aihee-
na virtuaalitodellisuus-lasit (virtual 
reality). 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 
torstaisin 2.11. ja 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
Ryhmässä kokataan hyvällä meinin-
gillä hyviä ruokia, tervetuloa Lilla 
Karyllin keittiöön! Mukana Pia ja Art-
tu. Syyskaudella vielä 30.11. klo 17-
19.30. Ilmoittauduthan etukäteen 
ilmoitustaulun listalle tai p. 09 859 
2057.

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

Levyraati
kokoontuu Meriemyssä perjantai-
na 3.11. ja 8.12. klo 14. Levyraadis-
sa analysoidaan, muistellaan ja ar-
vostellaan soitettuja kappaleita. Voit 
halutessasi ottaa omaa musiikkia 
mukaan tai valita kappaleen Youtu-
besta. Mukana Tiina.

Musiikkiraati
Keskustellaan laulujen sanoista, sä-
velistä ja tunnelmista. Kylämajassa 
(Matinkatu 7) kerran kuussa: 1.11. ja 
29.11. klo 12-14.

Lauluryhmä
Helena laulattaa ja säestää pianol-
la Kylämajassa ke 15.11. klo 12.15-
13.15 Kylämajassa.

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 mukaan 
Virpille p. 050 310 7981. Marraskuun 
ryhmäkerrat: 2.11. pelataan Aliasta, 
9.11. heijastinaskartelua, 16.11. teh-
dään unelmakartat, 23.11. kokkail-
laan Uudenmaan Marttojen kotita-
louden asiantuntijan opastuksella, 
30.11. leikkejä. Tervetuloa!

Nuorille aikuisille
tarkoitetut ryhmät ja
ystäväryhmät löydät
seuraavalta sivulta!
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Ryhmätoiminta Emyssä

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.

Ystäväryhmiä 

Ystäväryhmiä järjestetään uusia 
ystäviä ja kavereita kaipaaville 

eri puolilla Espoota Emyn Kutsu-
hankkeen toimesta. Jos olet 
yksinäinen tai eristäytynyt 

29-65-vuotias ja haluat mukaan, 
otathan yhteyttä Virpi Uusitaloon 

p. 050 310 7981.

•	 Leppävaaran alueen ystävä-
ryhmä on avoin ryhmä, joka 
kokoontuu parittomien viik-
kojen maanantaisin klo 15-
17 Raitin Pysäkillä (Konstaa-
pelinkatu 1). Kokoontumiset: 
13.11. lautapelejä & 27.11. 
pikkujoulut ja syyskauden 
päätös. Lämpimästi tervetu-
loa mukaan!

•	 Matinkylän ystäväryhmä maa-
nantaisin, suljettu ryhmä.

•	 Unelman kammarin ystävä-
ryhmä keskiviikkoisin, suljet-
tu ryhmä.

•	 Me-talon ystäväryhmä maa-
nantaisin, suljettu ryhmä.

Nuorille aikuisille 

Emy järjestää kaksi ryhmää, jotka 
on suunnattu 18-32-vuotiaille.

•	 Nuorten aikuisten taideryh-
mässä pääset kokeilemaan 
eri tekniikoita, taiteilemaan 
ja pitämään hauskaa hyväl-
lä porukalla. Kokoontumiset 
tiistaisin (19.12. saakka) klo 
16.30-18.30 Me-talossa, Ter-
veyskuja 2 B. Mukana Titta & 
Suvi. Lisätietoja Virpi 050 310 
7981.

•	 Nuorten aikuisten liikun-
taryhmässä liikutaan kes-
kiviikkoisin klo 16-17 
mukavassa porukassa. Parit-
tomilla viikoilla ohjelmassa 
on vesiliikuntaa Leppävaa-
ran uimahallissa (29.11. saak-
ka) ja parillisilla viikoilla ryh-
mällä on oma kuntosalivuoro 
Leppävaaran urheiluhallissa 
(22.11. saakka). Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset p. 050 310 
7981/Virpi.
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Emyn syyskokous 2017

Emyn toiminta-ajatuksena on yl-
läpitää avoimia kohtaamispaikko-
ja, joissa on mahdollisuus osallistua 
toimintaan, saada vertaistu-kea ja 
kokea yhteisöllisyyttä, järjestää mie-
lekästä tekemistä, harrastus- ja työ-
toimintaa jäsenlähtöisesti sekä tu-
kea ihmistä arjessa. Täten jäsenistön 
sosiaalinen pääoma karttuu, tehdä 
avoimesti yhteistyötä muiden mie-
lenterveysalan toimijoiden kanssa 
ja pyrkiä sitä kautta vai-kuttamaan 
espoolaisten ja lähialueiden mie-
lenterveyskuntoutujien asemaan 
identiteettiään unohtamatta. Emyn 
visiona on, että yhdistyksen toimin-
nassa ovat mukana eri ikäryhmät, 
erityisesti nuoret aikuiset. Yhdis-
tys toimii Espoon eri alueilla, myös 
Pohjois-Espoossa ja yhdistyksellä on 
vankka ja riippumaton rahoitus. Yh-
distys on vakavasti otettava toimija 
ja tasavertainen yhteistyökumppani.

Emyn toiminnan tavoitteiksi vuo-
delle 2018 on asetettu yhdistyksen 
tarkoituksesta johdetut tavoitteet 
sekä hallituksen ja työntekijöiden 
kehittämistyöpajassa nousseet ke-
hittämistavoitteet: Kehittämistyö-
pajassa elokuussa 2017 sovittiin, et-
tä vuonna 2018 tavoitteena on lisätä 
ja kehittää vapaaehtoistoimintaa 
Emyssä, kutsua nuoria aikuisia mu-
kaan toimintaan ja kehittää heille 
suunnattuja toimintoja yhdessä hei-
dän kanssaan (vaikka tätä tavoitetta 
varten on haettu projektirahoitus-
ta toukokuussa 2017, on tavoitetta 
kohti tarkoitus työskennellä ainakin 
pienimuotoisesti, vaikkei rahoitusta 
myönnettäisi). Työpajassa elokuus-
sa 2017 sovittiin myös, että vuon-
na 2018 tavoitteena on yhdistyksen 
toimintoihin liittyvien prosessien 
vahvistaminen ja kuvantaminen.

Toimintasuunnitelmaehdotuksen 
tiivistelmä vuodelle 2018

Täyspitkä versio (10 sivua) 
on luettavissa kokouksessa tai 
voit pyytää sen luettavaksi Kai-

delta, Tiinalta tai Pirjolta. Kokouksen 
jälkeen virallinen toimintasuunnitel-
ma ja talousarvio julkaistaan yhdis-
tyksen kotisivuilla: emy.fi/yhdistys/.

Espoon mielenterveysyhdistys 
EMY ry (Emy) on espoolainen yh-
distys, joka on tarjonnut mielekäs-
tä tekemistä ja vertaistukea mie-
lenterveyskuntoutujille ja muille 
kiinnostuneille jo vuodesta 1985 
saakka. Alun perin yhdistys perus-
tettiin, kun joukko Jorvin sairaalan 
potilaita ja työntekijöitä alkoivat 
miettimään, missä ja miten potilaat 
voisivat saada sosiaalista tukea sai-
raalajaksojensa jälkeen.

Alun pienimuotoinen vertaiskes-
kustelutoiminta psykiatrian poli-
klinikoilla sekä seurakuntien tiloissa 
käynnistyi kunnolla testamenttilah-
joituksen ja kaupungilta myöhem-
min käyttöön saadun talon kautta. 
Rahoituksen myötä yhdistyksen toi-
minta laajeni useaan paikkaan Es-
poossa ja nykyään yhdistyksen toi-
mintaan osallistuu arviolta yli 1500 
eri ihmistä Espoosta ja lähialueilta 
lukuun ottamatta yleisötilaisuuksia. 
Yhdistyksen toimintaa rahoittavat 
STEA, Espoon kaupunki, Viola Rani-
nin säätiö, Espoon seurakuntayhty-
mä, Kirkkonummen kunta ja Kauni-
aisten kaupunki. Emyssä ei kysellä 
diagnooseja eikä Emyyn tullakseen 
tarvitse lähetettä. Emyssä saa ottaa 
omat voimavarat käyttöönsä ja kaik-
kien panos on tärkeä. Emyn arvot 
ovat jäsenlähtöisyys, yhdenvertai-
suus, yhteisöllisyys, itsemääräämis-
oikeus, avoimuus ja toiminnallisuus.

SYYSKOKOUS 2017 ESITYSLISTA

Paikka: Me-talo, Terveyskuja 2 b
Aika: torstai 2.11.2017 klo 18

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN 
VALINTA

3 § SIHTEERIN, ÄÄNTENLASKIJOI-
DEN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJI-

EN VALINTA

4 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVAL-
TAISUUDEN TOTEAMINEN

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6 § TOIMINTASUUNNITELMAN JA 
TALOUSARVION VAHVISTAMINEN 

VUODELLE 2018

7 § JÄSENMAKSUJEN SUURUU-
DET ERI JÄSENTYYPEILLE VUODEK-

SI 2018

8 § HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKO-
USPALKKIOIDEN, KULUKORVAUS-
TEN JA TILINTARKASTAJIEN PALK-
KIOISTA PÄÄTTÄMINEN VUODELLE 

2018

Hallituksen valinta
9 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTA-

JAN VALINTA (1 VUOSI)

10 § HALLITUKSEN NELJÄN JÄSE-
NEN VALINTA (2 VUOTTA) EROVUO-

ROISTEN TILALLE

11 § TILINTARKASTAJIEN VALINTA

12 § ILMOITUSASIAT

13 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
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Emyn varsinaiset kokoukset 
ovat kevätkokous ja syysko-
kous. Hallitus kokoontuu noin 

kuukauden välein kesätaukoa lu-
kuun ottamatta. Hallituksen koko-
uksissa jäsenillä ja muilla seuraajilla 
on läsnäolo-oikeus. Emy tekee yh-
teis- ja verkostotyötä monen tahon 
kanssa yli sektorirajojen. Kumppa-
nuuksia on taulukoituna varsinai-
sessa toimintasuunnitelmassa. Emy 
ottaa toiminnassaan huomioon yh-
teisen ympäristön. Varainhankinta-
na Emy myy tuotteita tapahtumien 
yhteydessä, kehittää varainhankin-
taansa edelleen sekä osallistuu ak-
tiivisesti Pieni Ele – vaalikeräykseen.

Emyn toiminta perustuu yhdis-
tyksen toiminnassa mukana olevi-
en vahvaan haluun työskennellä va-
paaehtoisesti yhdistyksen hyväksi. 
Tämä vapaaehtoistyö on yhdistyk-
sen tärkein voimavara. Emyllä on 
kaksi kohtaamispaikkaa; Lilla Karyll 
Espoon keskuksessa (Pappilantie 7) 
ja Meriemy Kivenlahdessa (Meren-
käynti 3), joiden lisäksi Emyn käy-
tettävissä on kumppanuuksiin poh-
jautuvia kokoontumistiloja. Emy 
järjestää talkootoimintaa kohtaa-
mispaikoissaan ja Emyn ryhmätoi-
minta tarjoaa jokaiselle jotakin. Emy 
järjestää vuoden kierron mukaan 
useita juhlia, tapahtumia, retkiä ja 
leirejä. Emy on hakenut syyskuussa 
2017 STEAlta kohtaamispaikkojen 
avustuksen korotusta uuden koh-
taamispaikan perustamiseksi. Osal-
listujilta, vapaaehtoisilta, yhteis-
työkumppaneilta ja työntekijöiltä 
kerätään säännöllisesti näkemyksiä 
ja palautetta toiminnan kehittämi-
sen ja raportoinnin tueksi. Toimin-
taan osallistuvat pääsevät vaikut-
tamaan toiminnan suunnitteluun, 
toiminnan järjestämistapoihin ja si-
sältöihin useita eri kanavia pitkin.

on oma yhdistysprofiili Facebookis-
sa. Muita sosiaalisen median sovel-
lutuksia otetaan käyttöön tarpeen 
mukaan. Hyödynnämme myös mm. 
espoolaiset.fi palvelua, Mielenter-
veyden keskusliiton viestintää ja 
sähköpostiverkostoja.

Emyn Kutsu-hanke tähtää uuden 
tavoittamisen tavan rakentamiseen 
mielenterveys- ja/tai päihdeongel-
maisten tai sosiaalisesti eristäytynei-
den ihmisten kutsumiseksi mukaan 
mielenterveyttä tukeviin toimin-
toihin. Kutsu on STEA-rahoitteinen 
kuntien ja järjestöjen yhteistyön 
teemarahoitukseen liittyvä kehittä-
mishanke, joka toimii yhteistyössä 
Espoon kaupungin kanssa vuosina 
2016-2018. Vuonna 2018 hanke toi-
mii täydellä teholla kahden työnte-
kijän, yhteistyökumppaneiden, va-
paaehtoisten ja opinnäytteitään 
tekevien opiskelijoiden voimin 
tavoitesuuntaisesti.

Vakituiset työntekijät vastaavat 
yhteisesti yhdistyksen perustoimin-
nasta. Vähintään kerran vuodessa 
työntekijät ja hallitus pitävät yhtei-
sen suunnittelu- ja kehittämispäi-
vän. Työntekijät saavat tarvittaessa 
työnohjausta tai ryhmätyönohja-
usta. Työterveyshuolto on Mehiläi-
sessä. Yhdistys kannustaa toimin-
taansa osallistuvia osallistumaan 
Mielenterveyden keskusliiton kou-
lutukseen. Työnantajana yhdistys 
kannustaa ja tukee työntekijöitään 
ylläpitämään osaamistaan ja kehit-
tämään ammattitaitoa.

Emyyn et tarvitse
lähetettä tai
diagnoosia

– olet tervetullut 
mukaan : )

Emy tarjoaa toimintaansa osallistu-
ville monenlaisia mahdollisuuksia, 
vertaistukea ja palveluita. Emyssä on 
tietokoneita ja niiden käytön opas-
tusta, psykososiaalista tukea ja har-
joituspsykoterapiaa, edullista kahvia 
ja kirpputori, päivän lehtiä ja musiik-
kihuone. Yhdistys järjestää ja tiedot-
taa toimintaan osallistuville monen-
laisista maksuttomista tai edullisista 
kuntoutumista tukevista ja elämän-
laatua parantavista mahdollisuuk-
sista ja vertaistukitoiminnasta. Emy 
vaikuttaa kohderyhmänsä palvelui-
hin ja toimintaympäristöön erilaisi-
en kumppanuushankkeiden ohjaus-
ryhmien ja verkostotyön kautta.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen mah-
dollisuuden osallistua korvaukselli-
seen kahviotoimintaan ja mahdol-
listaa kuntouttavan työtoiminnan, 
työkokeilun ja työharjoittelun paik-
koja. Palkkatuettuun työhön ote-
taan työntekijöitä yhdistykseen ja 
Espoon kaupungin kanssa yhteis-
työssä toteutettava Kauklahden 
puutarha mahdollistaa mielekästä 
toimintaa ja tekemistä niin Emyn toi-
mintaan osallistuville vapaaehtoisil-
le, HUS:n toimintaterapiaryhmille 
kuin kaupungin sosiaalisen kuntou-
tuksen ja muiden tiimien asiakkail-
le. Emy on yksi osuuskunta Avusta-
mon omistajista, mikä mahdollistaa 
sosiaalisen yritystoiminnan ja enna-
konpidätyksen alaisten töiden tar-
jomisen osallistujille. Mahdollinen 
arvonlisäverollinen toiminta toteu-
tetaan osuuskunnassa.

EMY-tiedote ilmestyy kerran kuu-
kaudessa ja Pääkaupunkiseu-dun 
mielenterveysyhdistysten yhtei-
nen lehti Avomielin ilmestyy ker-
ran vuodessa Mielenterveysmessuil-
le. Emyllä on ajantasaiset kotisivut 
osoitteessa www.emy.fi. ja Emyllä 

Syyskokous 2017
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Syyskokous 2017

Emy ry talousarvio vuodelle 2018

Kohtaamispaikat toimintoineen, Kutsu-hanke, uusi hanke nuorille aikuisille sekä työn rajalla

Työtoimintatuotot 48 200€
Jäsentoimintatuotot 6000€
Työllistämistuki 68 585€

Opintokerhokorvaukset 4 300€

Muut toimintatuotot 7 500€
Toimintatuotot yhteensä 134 585€

STEA Ak Kohtaamispaikkojen toimintaan 252 000€
STEA C KUTSU Etsivä ja löytävä työ 124 000€
STEA C Nuorille aikuisille (uusi) 124 000€

Toiminta-avustukset yhteensä 500 880€

TUOTOT YHTEENSÄ 634 585€
KULUT

Palkat -379 995€
Henkilöstösivukulut -85 766€
Talkooruokailu -18 500€
Työterveyshuolto -10 400€
Koulutus ja virkistys -8 800€

Työtoimintarahat ja vakuutukset -19 000€

Henkilöstökulut yhteensä -522 461€

Työtoimintakulut -43 800€

Jäsentoimintakulut -27 700€

Vuokrat -99 700€

Muut kulut -117 801€

Muut kulut yhteensä -319 299€

Tuotto-/kulujäämä -207 175€

Jäsenmaksut, lahjoitukset ja muut tuotot 11 600€ 

Varainhankinta yhteensä 11 600€

Tuotto-/kulujäämä -195 575€

Sijoitus- ja rahoitustoiminta -900€

Tuotto-/kulujäämä -196 475€

Avustukset Espoon kaupunki 1 800€

Toiminta-avustukset seurakunta, Viola Raninin säätiö 30 500€

Toiminta-avustukset Kauniainen, Kirkkonummi 1 250€

Yhteistoimintasopimus Espoon kaupunki 163 000€
Yleisavustukset yhteensä 196 500€
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 25€
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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

•	 2.11. Velskola (ilm. Tuomiokirkkoseurakunta p. 09 
8050 3503)

•	 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.

Ruotsinkielinen keskusteluryhmä
En ljusare vardag! Känns vardagen grå och tung? Läng-
tar du efter ljusare nyanser i livets färgpalett? Kom med 
till vår samtalsgrupp i Olars kyrka, svenska sidan, Olars-
bäcken 4. Vi samlas över en kopp kaffe och pratar om allt 
mellan himmel och jord. Om allt som gör livet glatt att 
leva, men även om det som känns tungt. Vi träffas varan-
nan måndag med start 18.9 klo 13-14.30. Följande träf-
far 2.10, 16.10, 30.10 och 13.11 klo 13-14.30. Kom som 
du är ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen! För 
info Diakon Nina Wallenius tfn 050 432 4323, e-post ni-
na.wallenius(at)evl.fi
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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€

•	 Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, ma ja to klo 
11–13, 5€

•	 Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, ti klo 11–12.30, 
4€

•	 Suvelan uusi kappeli, Kirstintie 24, ti klo 12–13, 3€
•	 Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti klo 12-13, 

4€
•	 Matinkappeli, Liisankuja 3, ti klo 13-14, lipunmyynti 

alkaa klo 12.45, 2,50€. Matinkappelin 
•	 Leipäkahvila perjantaisin klo 13-15. Tarjolla kahvia, 

teetä, sekä lahjoituksena saatuja ilmaisia leipiä ja 
pullia.

•	 Olarin kappeli, Kuunkehrä 4. ke klo 11.30-12.30, li-
punmyynti klo 11.15, 2,50 €   

•	 Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, lounas ti klo 12.15, 
4€  

•	 Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8, ma ja to klo 
12-13, lipunmyynti klo 11.30-12.30, 3€

•	 Soukan kappeli, Soukankuja 3, ti klo 11-12, lipun-
myynti klo 10.30-11.30, 3€

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 kerran kuussa keskiviikkoisin 
klo 18-20. 15.11. ja 13.12.  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 jatkuvat jälleen tammikuussa 2018

•	 Vertaistukiryhmä psyykkisesti sairastuneiden omai-
sille ja läheisille kokoontuu tiistaisin: 14.11. ja 12.12. 
klo 17.30–19. Kokoontumispaikkana Eedi Asumis-
palvelujen kerhotila, Kilonkallio 7, 4. krs, Espoo

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 6.11., 20.11., 4.12. 
ja 18.12. klo 15.30-17.30 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
•	 Avoimet vertaistukiryhmät syömishäiriötä sairasta-

ville ja siitä toipuville Sellon kirjastossa (ryhmätyötila 
Elina) keskiviikkoisin 15.11. ja 13.12 klo 17.30-19.00

 Diakonia- ja kappelilounaat

Espoon diakoniasäätiön                         
toimintakeskus ja Espoon klubitalo
Tarjoavat toimintaa ja kursseja mielenterveyskuntoutu-
jille, myös nuorille aikuisille.
Lisätietoja www.espoonklubitalo.fi

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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Himmeä huone

Himmeässä huoneessa lepäävät muistot.
Särkyneen ikkunan hidas valon noro.

Lattian kaipaus askeleitani.
Oven uoma, joka kulkee sisään ja ulos.
Kuka on onkaan paikalla.

Minunko askeleeni hartaalla lattialla.

Yö kulkee valjastetun kuutamon kamaralla.
Tähdet menneet, kuun valjussa vuoteessa.
Syntynyt neitsyt.
Minunko ruumiina.
Himmeän huoneen hitaat unet.
Vuode kääntynyt.

Kaarien kirkas peili.

Himmeällä huoneella laatikkotalo.
Pilvien veikko, huojuva lippu.
Otan vastaan sen, joka  minut jätti.

Haljenneen taloni kerrokset. Huone huoneelta.
Himmeä valo on oikukas. Todelisuuden jättö.

Menen uniin. Kuka kulkeekaan.
Joku tulee, joku poistuu.

Yksinäisyys nurkkien seisahtunut.
Ovi auki, ikkuna helisee. Himmeä huoneeni
tarjoaa unille pesän.
Valju kuutamo heijastuu.
Jokin on valjannuksen kuva.
Kuuleeko kukaan ketjujen paukkeen.

Se on tuuli, joka puhuu.

Yön sametin jälkeen himeä huoneeni kutistuu.
Jäljelle jää kääntyneet astiat. Maljat juotu.
Vieraat poistuneet. Yksinäisyyteni viimeinen peili.
Taloni himmeä huone.

Laila Nielsen

Runoja

Halloween iltamat

Illalla valot sammuvat, loistaa vain kurpitsalyhdyt kalpeat
Noita-asuiset hahmot tanssivat, keltaiset kurpitsalyhdyt loistavat
On taivaalla keltainen kuu, joku tunnelmasta hullaantuu
On taikayö, kurpitsayö, taivaalla tähtivyö!

Tuula Viljasalo

Ihmiset

Jo ihmisten ystävyys alkaa olla kortilla.
Ne ei enää tervehdi portilla.

Ne istuu vain pubissa sauhutellen nortilla,
ja jokainen elää jos milläkin sortilla

Tuula Viljasalo

Syksyn aika

On ilmat kuulakkaat raikkahat ja lehdet loistavat kirjavat.
Niin vähän on aikaa värileikin satumaisen.
Tuuli ne pian puista riipii ja jättää oksat hahmoihin paljaisiin.
Jo tulee marraskuun kaamoskin ja pukeudutaan pipoihin.
On käsineetkin sormille tärkeät ja takki josta ei tuuli tuule sisään.
Silloin palellessa on ehkä vaikea uskoa edes taivaan isään.

Tuula Viljasalo
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Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo Mentalhälsoförening EMFrf ) on mie-
lenterveyskuntoutujien potilasyhdistys. Tarkoituksenamme on yhdistää ja akti-
voida Espoon ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveysongelmia kokeneita 
sekä herättää ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös ennaltaehkäisevää työ-
tä mielenterveyden alueella. Tarkoituksemme toteuttamiseksi järjestämme ryh-
mä-, opinto- ja työtoimintaa, tapahtumia, retkiä, leirejä ja matkoja sekä kaikille 
avoimia keskustelutilaisuuksia. Tarvittaessa myös informoimme viranomaisia jä-
sentemme tarpeista. Annamme mielellämme lisätietoa yhdistyksen toiminnas-
ta. Emyn arvot ovat jäsenlähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, avoi-
muus, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus.

Yhdistyksen jäsenmaksu
Vuodelle 2017 jäsenmaksu on 23 € ja kannatusjäsenmaksu on 100 €. Jäsenyys 
kannattaa, mutta moneen yhdistyksen toimintaan voit osallistua, vaikket olisi-
kaan 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, osoittee-
si ja puhelinnumerosi. Käteisellä jäsenmaksun voi maksaa kohtaamispaikassa 
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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