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Hyvää uutta vuotta 2018!

Uusi vuosi ja uudet kujeet :) Uusia kujeita on ainakin 
Emyssä tiedossa, kuitenkin perinteet ja hyväksi havaitut 
toimintamuodot mukanamme kuljettaen. Olemme siis 
saaneet Emylle suotuisan avustusehdostuksen; Emyn 
kohtaamispaikkojen avustukseen korotus, jotta meil-
le mahdollistuu kolmas kohtaamispaikka Espooseen, 
Kutsu-hankkeen kolmannen toimintavuoden rahoitus 
ennusteen mukaisena sekä ihan uusi rahoitus nuoriin ai-
kuisiin keskittyvää kehittämishanketta varten. Saimme 
siis läpi kaiken sen, mitä olemme rahoittajaltamme ano-
neetkin, kiitos STEA! Uusien tuulien organisointi ottaa 
aina aikansa. Tiedotetta ja Emyn verkkosivuja seuraa-
malla voit pysyttäytyä ajan tasalla.

Tämän tiedotteen liitteenä saat Emyn kevätkauden 
ryhmäkalenterin. Ryhmäkalenteri kannattaa poimia tal-
teen, sillä se on voimassa koko kevätkauden aina ke-
sän korvalle saakka. Kalenteri muistuttaa vaikkapa jää-
kaapin ovessa Emyn laajasta ryhmätarjonnasta, mitä 
toimintaa yhdistyksessämme olikaan, missä ja monel-
ta. Tarkemmat ryhmien esittelyt löydät puolestaan jo-
ka kuukausi tiedotteesta (s. 6-7) ja Emyn verkkosivuilta 
(emy.fi/ryhmatoiminta). Toivotamme sinut lämpimästi 
tervetulleeksi mukaan ryhmiin, ja toki muuhunkin Emyn 
toimintaan!

Tammikuu ja uusi vuosi tuo tullessaan myös 
Presidentinvaalit sunnuntaina 28.1. Emy on mukana 
Pieni ele -vaalikeräyksessä, mikä on yhdistyksellemme 
mainio tapa tehdä varainhankintaa. Jos olet käytettä-

vissä vapaaehtoiseksi li-
paskerääjäksi ennak-
koäänestyspaikoille ja 
vaalipäiväksi Espooseen, 
otathan yhteyttä Kaj 
Järvisaloon p. 050 552 
1049. Kiitokseksi Emyn 
vapaaehtoiset saavat ate-
ria- ja matkakorvauksen.

Pidemmittä jutuit-
ta toivotan sinulle oikein 
hyvää alkavaa vuotta. 
Emyssä nähdään!

EMY-tiedote 1/2018

Palaute: tiina.pajula(at)emy.fi p. 050 310 7987
Julkaisija: Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Y-tunnus: 0678820-6
EMY ry, Pappilantie 7, 02770 Espoo 
espoonmielenterveys(at)emy.fi. EMY-tiedote
julkaistaan internetosoitteessa www.emy.fi
Emyn löydät myös Facebookista
Vastaava toimittaja: Tiina Pajula
Painopaikka: Picaset Oy, Helsinki
Tilaushinta: Emy ry:n jäsenmaksu, 23 / kalenterivuosi. 
Ilmestyminen: Kuukauden alussa, 12 krt / vuosi.
Aineisto: Materiaali tulee toimittaa edeltävän kuukau-
den puoliväliin mennessä sähköpostitse tiina.pajula(at)
emy.fi, postitse kohtaamispaikkaan tai henkilökohtai-
sesti tuomalla.
Kansikuva: Ari M.  & ryhmäkalenterin kuvitus: Jarmo R.

Emyn kuulumisia

Tammikuu Ryhmätoiminnan kevätkausi 
käynnistyy - tule mukaan!

11.1. Yhteislaulua Lilla Karyllissa

13.1. Kuukausikokous

16.1. Fattaluuta & Luontoiltapäivä
Lilla Karyllissa

19.1. Fattaluuta Meriemyssä, talvileirille 
hakeutumisen viimeinen päivä

Tiina :)
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Ajankohtaisia
Kuukausikokous

Emyn kuukausikokous pidetään Me-
riemyssä lauantaina 13.1. klo 14. Ko-
kouksessa suunnitellaan Emyn toi-
mintaa ja käydään läpi kokoukselle 
tehtyjä aloitteita. Kokous on kaikille 
avoin, joten tervetuloa mukaan!

Leiritoimintaa
Emyn jäsenten talvileiri
Emyn talvileiri järjestetään Espoon 
seurakuntien leirikeskuksessa Hilas-
sa Kirkkonummella maanantaista 
12.2. perjantaihin 16.2. Leirille hae-
taan kirjoittamalla oma nimi ja ky-
sytyt tiedot Emyn kohtaamispaik-
kojen ilmoitustaululle viimeistään 
pe 19.1. Leirillä nautitaan leirikes-
kuksen antimista ja ollaan yhdessä. 
Majoittuminen tapahtuu 2-6 henki-
lön huoneissa. Leirille mahtuu mu-
kaan noin 25 henkilöä ja leirille läh-
teminen edellyttää riittävän hyvää 
fyysista ja psyykkistä vointia sekä 
muun muassa omasta mahdollises-
ta lääkityksestä huolehtimista. Lei-
rin osallistujille jää maksettavaksi 
edullinen omavastuuhinta 60€. Voit 
tiedustella lisätietoja Tiinalta p. 050 
310 7987. Hakeneille ilmoitetaan 
tammikuun lopulla kirjeitse.

Tiedoksi

Olemme lahjoittaneet Emyn 
joulukorttirahat SPR:n & MLL:n 
Hyvä Joulumieli -keräykseen 
vähävaraisten lapsiperheiden 
tueksi.

Yhdessä oloa
Luontoiltapäivä ti 16.1.
Lilla Karyllin olohuoneessa
Tiistaina 16.1. klo 14-16 katsotaan 
luontokuvia ja keskustellaan luon-
nossa liikkumisesta. Voit ottaa mu-
kaan myös omia valokuvia esitel-
täväksi. Teemme retken helmikuun 
alussa Suomen luontokeskus Hal-
tiaan lauantaina 3.2., jolloin ohjel-
massa on Talviluonnonpäivä. Ilmoit-
tauduthan etukäteen retkelle Lilla 
Karyllin ilmoitustaulun listalle. Ret-
keä varten kokoonnutaan K-Resii-
nan edessä Espoon keskuksessa la 
3.2. klo 11.30. Tervetuloa!

Yhteislaulua
Lilla Karyllin olohuoneessa torstai-
na 11.1. klo 13.30 lauletaan yhteis-
laulua. Yhteislaulut ovat osa tutus-
tumisryhmän ohjelmaa, tervetuloa 
kaikki!

Ystävänpäivä ke 14.2. klo 13-15
Emyssä ystävänpäivää vietetään 
suklaisen yhdessäolon merkeissä 
talkoiden jälkeen sekä Meriemys-
sä että Lilla Karyllissa, ja juuri sinut 
on kutsuttu mukaan! Lilla Karyllissa 
voit osallistua suklaakonvehtityöpa-
jaan ja valmistaa omia suklaisia ma-
kupaloja. Meriemyssä maistellaan 
erilaisia suklaita suklaalevyraadissa. 
Olisi kuitenkin mukava, kun ilmoit-
tautuisit mukaan etukäteen ilmoi-
tustaulun listalle.

Kaikkea hyödyllistä

Tukea, apua ja neuvontaa tieto-
koneen ja internetin käytössä
on tarjolla Meriemyssä vielä ti 2.1., 
to 4.1., ma 8.1. ja ti 9.1. klo 10-15. 
Opastajana toimii Tero. Tiedustelut 
09-863 2031.

Kirjastotunteja
Kirjastotunteja pidetään pitkin ke-
vättä Meriemyssä. Tule mukaan! Ke-
vätkauden teemat: 24.1.2018 Lau-
tapelit ja VR - Kirjaston lainattavat 
lautapelit testiin sekä virtua reality 
-lasien kokeilua, 28.2.2018 Teemana 
musiikki, 21.3.2018 Kirjavinkkausta, 
25.4.2018 Kuvasta sähköinen kort-
ti. Voit ottaa mukaan oman kuvasi 
digitaalisessa muodossa, 23.5.2018 
Löydä asiointipalvelut verkossa.

Tarvitsetko tukea asioidessa-
si palveluissa tai virastoissa? Et-
kö tiedä, mihin sinun pitäisi ottaa 
yhteyttä?
Koetko, että ongelmien jakaminen 
ja tuen saaminen auttaisi elämässäsi 
eteenpäin? Fattaluuta eli koulutettu 
vertaispalveluohjaaja, auttaa sinua 
löytämään palveluihin, on tukena-
si ja tarvittaessa auttaa vaikkapa lo-
makkeiden täytössä. Emyn Fattaluu-
ta Jyrki on apunasi tiistaina 16.1. klo 
13-16 Lillassa ja perjantaina 19.1. klo 
13-16 Meriemyssä. Tervetuloa!

Ota liitteenä oleva kevät-
kauden 2018 ryhmäkalen-

teri talteen
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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 Kivenlah-
den 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 avaam-
me sinulle oven. Meriemyssä on myös ompelukone. 
Tervetuloa!

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

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

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

Asukastalo
Kylämaja
Matinkatu 7, Matinkylä
p. 050 430 3112 

Aukioloajat
•	 arkisin ma-pe klo 9-16
•	 joulutauko (sujettu) 15.12. 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.
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Ryhmätoiminta Emyssä

Liikuntaa 
Jalkapallojoukkue FC Askel
FC Askel harjoittelee talvikaudel-
la maanantaisin klo 15-16 Laakso-
lahden hallissa 8.1.-23.4.2018 (ei 
2.4.). Talvikauden futsal-harjoituk-
set pidetään keskiviikkoisin klo 17-
18 ajalla 10.1.-25.4. (ei 21.2.) Storän-
gens skolan salissa (Rehtorinkuja 
4). Kesäkaudella pelataan ulkona 
seuraavasti: maanantaisin (7.5. al-
kaen) klo 15-16.30 Laaksolahden 
tekonurmella ja keskiviikkoisin (2.5. 
alkaen) klo 15-16.30 Keski-Espoon 
tekonurmella. Pelaaminen on mak-
sutonta ja pääasiana on hauskan-
pito. Kaikki kiinnostuneet taidois-
ta riippumatta mukaan pelaamaan! 
Tiedustelut Kaj Järvisalo, p. 050 552 
1049.

Jooga
Lempeää ja kaikille sopivaa hat-
hajoogaa maanantaisin klo 17-18 
Lagstad skolan salissa ajalla 15.1.-
23.4.2018 (ei 19.2., eikä 2.4.). Per-
jantaisin joogataan (tai jos joo-
gaohjaaja ei pääse paikalle niin 
venytellään ja rentoudutaan) klo 
13-14.15 ESKOn salissa (Pappilan-
tie 2) 12.1.-11.5. (ei 30.3., 23.2.). Il-
moittauduthan perjantain jooga-
ryhmään ennakkoon soittamalla 
Pirjolle p. 050 310 7980, maanan-
tain joogaan ei tarvitse ilmoittau-
tua. Joogaryhmää varten pue yl-
lesi mukavat ja joustavat vaatteet, 
ja ota mukaan oma pyyhe tai ohut 
viltti. Muistathan olla syömättä ja 
juomatta puoli tuntia ennen ja jäl-
keen joogan.

Keilaus
Emyn keilausryhmä järjestetään 
kerran kuussa tiistaisin klo 14 Tapi-
olan keilahallissa. Keväällä 2018 kei-
lataan 10.1., 6.2., 6.3., 10.4. ja 8.5. Il-
moittauduthan kunkin kuukauden 
keilaukseen erikseen soittamalla 

Meriemyn puhelimeen p. 09-863 
2031 tai kirjoittamalla nimesi ilmoi-
tustaulun listalle.

Sähly
Sählyä pelataan tiistaisin klo 17-18 
Koulumestarin koulun salissa 9.1.-
24.4.2018 (ei 20.2.) sekä torstaisin 
klo 20.30-21.30 Omnian ammat-
tiopiston salissa 11.1.-24.5.2018. 
Mukaan sählytreeneihin tarvitset 
sisäkengät ja rennot vaatteet. Pelaa-
minen on maksutonta. Niin mailan 
kuin pallonkin saat tarvittaessa lai-
naksi. Tiedoksi: Vantaan Hyvät Tuu-
let ry pelaa sählyä perjantaisin Ra-
jatorpan väestönsuojassa klo 14-15 
ja emyläiset ovat tervetulleita mu-
kaan. Sählyporukan kokoontumi-
nen viimeistään klo 13.45 väestön-
suojan edessä, omavastuumaksu 
2€/kerta maksetaan paikan päällä. 
Tiedustelut p. 09-853 2328.

Itämainen tanssi naisille
Itämaista tanssia tanssitaan nais-
ten kesken tiistaisin klo 18-19 Lag-
stad skolan salissa 9.1.-24.4.2018 (ei 
20.2.). Mukaan tarvitset sisäkengät 
tai sukat sekä rennot vaatteet. Vetä-
jänä Heta. Ilmoittauduthan mukaan 
etukäteen Pirjolle p. 050 310 7980.

Sulkapallo
Sulkapalloa pelataan keskiviikkoisin 
klo 19.30-21 Meritorin koulun salis-
sa 10.1.-2.5.2018 (ei 21.2.). Olet ter-
vetullut mukaan, mailan ja pallon 
saat tarvittaessa lainaksi. Vetäjänä 
toimii Anssi.

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 Vir-
pille p. 050 310 7981.

Emyn kuntosalivuoro
Emyn kaikille kuntosalivuoro on 
perjantaisin klo 16-17 Kannusillan-
mäen väestönsuojan kuntosalis-
sa 12.1.-25.5. Mukaan tarvitset sisä-
kengät, rennot vaatteet, pyyhkeen 
ja peseytymistarvikkeet. Tarvittaes-
sa saat hieman opastusta laitteiden 
kanssa, joten rohkeasti mukaan!

Nuorten aikuisten
 kuntosaliryhmä
18-32-vuotiaille suunnattu kunto-
saliryhmä kokoontuu Leppävaaran 
urheiluhallissa keskiviikkoisin 10.1.-
30.5.2018. Tiedustelut Virpiltä p. 050 
310 7981.

Vertaistukea ja keskusteluapua
Tukiryhmä ahdistuneille
Tervetuloa mukaan tukiryhmään 
keskustelemaan ja jakamaan sel-
viytymiskeinoja ahdistukseen. Ryh-
mä kokoontuu parillisten viikkojen 
keskiviikkoisin klo 18-19.30 Vil-
la Apteekissa (Pappilantie 5) ajal-
la 11.1.-19.4.2018. Ryhmässä mu-
kana vertaisohjaaja Monika. Ryhmä 
toimii avoimella periaatteella ja 
ryhmän osallistujilta edellytetään 
luottamuksellisuutta.

Keskusteluryhmä kaksisuuntais-
ta mielialahäiriötä sairastaville 
kokoontuu parillisten viikkojen tiis-
taisin klo 18-19.30 Lilla Karyllin olo-
huoneessa ajalla 9.1.-24.4.. Ryh-
mä toimii avoimella periaatteella 
ja ryhmän osallistujilta vaaditaan 
luottamuksellisuutta.

Meren ja taivaan välillä - diakonin 
ohjaama keskusteluryhmä
Ryhmä kokoontuu Espoonlahden 
seurakunnan mielenterveystyöstä 
vastaavan diakonin Marja-Liisa Kiis-
kin ohjauksella parittomien viikko-
jen torstaisin klo 14-15.30 Meriemyn 
sinisessä huoneessa. Tervetuloa!
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Omaisille ja läheisille
Omaisten teemaillat jakavat tietoa 
ja tukea psyykkisesti sairastuneiden 
henkilöiden omaisille ja läheisille 
Emyn kohtaamispaikka Meriemys-
sä kerran kuussa torstaina klo 18-20. 
Kevään teemat: 25.1. tukea ja tietoa 
internetistä, 22.2. omaisena jaksa-
minen, to 22.3. mielenterveyspalve-
lut Espoossa, to 19.4. toiveiden mu-
kainen teema. Espoossa toimii myös 
omaisten vertaistukeen perustuva 
keskusteluryhmä, jossa on vieraana 
vaihtuva työntekijä. Vertaisryhmän 
tapaamiset tiistaina klo 17.30: 9.1., 
13.2., 13.3. ja 10.4. Eedin yläkerrassa 
(Kilonkallio 7, Espoo) Omaisten yh-
teinen illanvietto ti 8.5. klo 17.30 Lil-
la Karyllissa.

Kulttuuria ja harrastuksia
Teatteriryhmä
Emyn teatteriryhmä kokoontuu 
maanantaisin klo 13.30-15 8.1.-
18.5.2018 (ei 19.2., eikä 2.4.) 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 maanantaisin 
klo 14-15 kirjoitamme, luemme ja 
juttelemme runoista, haikuista sun 
muista. Ryhmä kokoontuu Villa Ap-
teekissa (Pappilantie 5) ajalla 15.1.-
21.5.2018. Tervetuloa mukaan.

Luovaa kirjoittamista
Elämäkerrallinen luovan kirjoitta-
misen ryhmä kokoontuu keskiviik-
koisin klo 16.30-18.30 Meriemyssä 
ajalla 7.2.-28.3. Ryhmä on suljettu 
ja kurssimuotoinen, joten jos mie-
lit mukaan ja haluat sitoutua kaikil-
le ryhmäkerroille (8 kertaa), ota yh-
teyttä Pirjoon p. 050 310 7980.

Nuorten aikuisten taideryhmä
Tiistaisin Espoon keskuksen me-ta-
lossa klo 16.30-18.30 ajalla 9.1.-29.5. 
Tiedustelut p. 050 3107980.

Kuvataideryhmät
Sielun maisemien maalarit kokoon-
tuvat maanantaisin klo 17-19 Lil-
la Karyllissa 8.1.-21.5.2018 ja Ilon 
maalarit kokoontuvat tiistaisin klo 
16.30-18.30 Meriemyssä 9.1.-22.5. 
Kuvataideryhmät ovat kaikille avoi-
mia ja mukaan sopii niin aloittelijat 
ja kokeilijat kuin konkaritkin. Löyde-
tään yhdessä värien ja kuvataiteen 
ilo! Ryhmiä ohjaa kuvataiteilija Ola-
vi F. ja erityisesti Meriemyn ryhmään 
mahtuu hyvin lisää osallistujia, joten 
tule!

Tutustumisryhmä
Ilmoittaudu mukaan ja tule tutustu-
maan p. 050 3107980. Tapaamiset 
torstaisin klo 13.30 Lilla Karyllissa 
tai Villa Apteekissa. 11.1. Yhteislau-
lua, 18.1. Musiikkimaalausta, 25.1. 
Levyraati. Yhteistyössä HUS/HYKS 
psykiatria.

Leivontaryhmä
Leivotaan yhdessä Meriemyssä tiis-
taisin klo 10-12 ajalla 9.1.-22.5. Tule 
mukaan!

Ruokaryhmä
Ryhmässä kokataan kerran kuussa 
torstaisin klo 17-19.30 hyvällä mei-
ningillä vaihtuvin teemoin, muka-
na Pia ja Arttu. To 25.1. Lilla Karyllis-
sa kokataan kasvisruokaa, to 15.2. 
Meriemyssä, to 22.3. Lilla Karyllissa 
ja to 26.4. Merimyssä. Mukaan mah-
tuu noin 10 kokkaajaa, ilmoittaudut-
han mukaan kunkin kuukauden ker-
ralle erikseen kuukauden puoliväliin 
mennessä. Jos ilmoittautuneita on 
enemmän kuin mukaan mahtuu, 
vuorottelemme osallistujia. Ryh-
mästä lisätietoja antaa Arttu p. 050 
312 5193.

Bänditaitoryhmä
kokoontuu Lilla Karyllin yläkerran 
musiikkihuoneessa perjantaisin klo 
13-14 musiikkipedagogi Sari J.:n oh-
jauksella. Kevätkausi 12.1.-25.5.2018 
(ei 30.3.)

Levyraati
kokoontuu Meriemyssä perjantaina 
12.1., 9.2., 9.3. ja 13.4. klo 14. Levy-
raadissa analysoidaan, muistellaan 
ja arvostellaan soitettuja kappalei-
ta. Voit halutessasi ottaa omaa mu-
siikkia mukaan tai valita kappaleen 
Youtubesta. Mukana Tiina. Ystävän-
päivän bonusraitana ke 14.2. klo 13 
suklaalevyraati Meriemyssä.

Musiikkiraati
Parillisten viikkojen keskiviikkoi-
sin 10.1.-16.5.2018. Ryhmäkerroilla 
kuunnellaan musiikkia ja keskustel-
laan klo 12-13 Kylämajan luentosa-
lissa, minkä jälkeen lauletaan vie-
lä yhteislauluja klo 13-14 Kylämajan 
pianohuoneessa. Voit osallistua mo-
lempii tai vain toiseen. Ryhmää oh-
jaa Helena, tervetuloa!

Kutsu-hankkeen 
ystäväryhmät
Ystäväryhmätoiminta on tarkoitettu 
yksinäisille tai sosiaalisesti eristäyty-
neille 29-65-vuotiaille, jotka kaipaa-
vat elämäänsä ihmisiä ja mielekästä 
tekemistä. Ryhmät ovat ensisijaises-
ti tarkoitettu henkilöille, jotka eivät 
vielä ole mukana muussa Emyn toi-
minnassa. Ryhmät ovat täydentyviä, 
ja niitä järjestetään eri puolilla Es-
poota. Mikäli et ole vielä missään ys-
täväryhmässä mukana, kuulut koh-
deryhmään ja haluat mukaan, Virpi 
odottaa soittoasi p. 050 310 7081.

Matinkylän ystäväryhmä maanan-
taisin klo 14-15.30.

Leppävaaran ystäväryhmä Raitin 
Pysäkillä parittomien viikkojen maa-
nantaisin klo 15-17 (15.1.-14.5.2018).

Kivenlahden ystäväryhmä Merie-
myssä tiistaisin klo 13-15.

Espoon keskuksen ystäväryhmät 
me-talossa maanantaisin klo 10.30-
12.30 ja Unelman kammarissa keski-
viikkoisin klo 15-17.
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Palvelupolkuja matkalla työelämään

Kahden vuoden työttömyyden jäl-
keen hain kuntouttavaan työtoimin-
taan syksyllä 2014. Aloitin kuntout-
tavan työtoiminnan Kirkkonummen 
Toimarissa. Kuntouttavaan työtoi-
mintaan kuului muun muassa työ-
harjoittelu Kirkkonummen kunnan 
Arkistossa. Kun kuntouttava työtoi-
minta loppui, minut ohjattiin Kirk-
konummen TYP:iin (työllistymistä 
edistävä monialainen yhteispalve-
lu). TYPi:ssä hain ammatilliseen kun-
toutusselvitykseen. Kyseisen pal-
velun tarjoajien lista löytyy Kelan 
www-osoitteesta (http://www.ke-
la.fi/kuntoutusselvitys).  Kuntoutus-
selvitykseni tehtiin Kuntoutussääti-
össä. Tukea Kuntoutusselvitykseen 
hakemiseen voi myös saada Kelasta, 
tai muusta tahosta tai miksei vaikka 
Emystä.

Kuntoutusselvitys

Kuntoutus selvityksessä tutkitaan, 
millainen kuntoutus on sinulle so-
piva. Vaihtoehtoja on opiskelu, TE-
AK, ammatilliset kuntoutuskurssit, 
KIILA -kuntoutus, koulutuskokeilu, 
apuvälineet tai elinkeinotuki. Selvi-
tyksen teki monialainen tiimi, jossa 
oli lääkäri, psygologi, sairaanhoitaja, 
sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti ja 
ammattielämänosaaja. Kuntoutus-
selvitys noin kuukauden. Selvityk-
sen lopuksi hain Kelan työllistämis-
tä edistävään ammatilliseen Kelan 

(TEAK) kuntoutukseen työkokeilu 
ja työhönvalmennus -palvelulinjal-
le. Kuntoutussäätiön sosiaalityön-
tekijä auttoi hakemuksen teossa. 
Järjestäjäksi valitsimme Kuntoutus-
säätiön. En halunnut enää opiskella, 
koska minulla on kaksi ammattitut-
kintoa ja ikää 46. Kelan päätöksen 
saamiseen meni noin kolme viik-
koa. Työkokeilun suoritin Kuntou-
tussäätiössä. Opastin Kuntoutussää-
tiön asiakaita tietokoneenkäytössä. 
Opastus käsitti perusjuttuja: tieto-
koneen sähköpostin, pilvipalvelui-
den ja internetin -käyttöä.

Työharjoittelupaikan haku

Kuntoutukseen liittyy oleellises-
ti työharjoittelupaikan haku. Työ-
elämän ammattiosaaja opasti työn-
hakemisen saloihin mahdollisten 
työpaikkojen etsinnässä, CV:n ja ha-
kemuksen teossa, työhaastattelui-
hin ja yhteyden ottoon yritykseen 
puhelimella. Harjoittelupaikan ha-
keminen on ollut haasteellista, ei 
lainkaan helppoa.

Työhönvalmennus

En aluksi saanut yrityksistä harjoit-
telupaikkaa, vaikka kovasti tein ha-
kemuksia. Onneksi oli mahdollisuus 
aloittaa työkokeilu Kuntoutussääti-
össä. Työkokeilun aikana hain har-
joittelupaikkaa ja pääsin Emyyn 
harjoittelijaksi. Tiina Pajula otti yh-

teyden minuun, ja 
sovimme työhaas-
tattelun. Sovimme, 
että aloitan työhar-
joittelun Emyssä 
ja teimme harjoit-
telusopimuksen 
Emyn Tiina Pajulan 
ja kuntoutussääti-
ön edustajan Päivi 

Sakarin kanssa. Emyssä on paljon 
kaikenlaista toimintaa, jossa taito-
jani on voinut hyödyntää. Olen teh-
nyt juttuja tiedotteeseen, oikoluke-
nut julkaistavia tekstejä, ilmoituksia 
sekä opastanut tietokoneen ja kän-
nykän käytössä. Olen myös tehnyt 
muita Emyn töitä, kuten ajanut au-
tolla tukkukäyntejä, ohjannut tal-
kooruuan teossa ja Mielenterveys-
messuilla olin narikassa. Emy on 
minulle tuttu ja Emyssä on monia 
vanhoja tuttujani. Olen ollut Emyn 
jäsen yli 20 vuotta.
 
Kuntoutussäätiö

Ympäristönä Kuntoutussäätiö 
(https://kuntoutussaatio.fi/) oli mu-
kava ja rauhallinen. Ruoka oli hyvää. 
Lähellä oli puisto, jossa kävin kävele-
mässä ruokatauolla. Kuntoutussää-
tiöllä on uima-allas, kuntoutussali ja 
biljardipöytä. Kuntoutusäätiöllä oli 
myös oma pieni kanala, jossa oli kol-
me kanaa, yhteisön iloksi! Asiakkai-
den käytössä on langaton verkko ja 
tietokoneita. Kuntoutussäätiö sijait-
see kävelymatkan päässä Malmin-
kartanon asemalta.

Kuntouttavaan työtoimintaan 
hakeminen

Kuntouttavaan työtoimintaan hae-
taan varaamalla aika TE-toimistos-
ta ja kysymällä aktivoimissuun-
nitelmasta sekä kuntouttavasta 
työtoiminnasta. Kuntouttava työ-
toiminta pyrkii parantamaan elä-
mänhallintaa ja lisää mahdollisuuk-
sia työllistyä. Toiminta on tarkoitettu 
niille, jotka ovat olleet työttöminä 
pidempään. Voit rakentaa polkua 
kohti avoimia työmarkkinoita, kun 
osallistut kuntouttavaan työtoimin-
taan. Kyseessä ei ole työsuhde, vaan 
tavoitteena on esimerkiksi totut-
tautua työelämän pelisääntöihin, ja 
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6 kuukauden takautuvaa hakuaikaa. 
Täytä ja tulosta hakemus ammatilli-
sesta kuntoutuksesta (KU 101). Valit-
se lomakkeen vaihtoehdoista, mitä 
kuntoutusta haet.

Työllistymistä edistävä ammatilli-
nen kuntoutukseen hakeminen

TEAK:iin haetaan lomakkeella  KU 
101, kuten muihin ammatillisiin kun-
toutuksiin. TEAK kuntoutus on niille, 
jotka tarvitsevat apua työllistymi-
seen tai kouluttautumiseen, johtu-
en sairaudesta tai sen aiheuttamista 
rajoitteista. Työllistymistä edistävä 
ammatillinen kuntoutus on korvan-
nut aikaisemmat Kelan työkokeilu, 
työvalmennus ja mielenterveyskun-
toutujien työhönvalmennusstan-
dardit. Kuntoutuksen tarkoitus on 
työkyvyn ylläpitäminen ja työllis-
tymistä haittaavien esteiden mini-
moiminen tai poistaminen. Kuntou-
tuksen tavoitteena on kuntoutujan 
pääsy palkkatyöhön avoimille työ-
markkinoille tai siirtyminen yrittä-
jäksi tai ammatinharjoittajaksi. Saat 
valmentajan tukea soveltuvan am-
mattialan, opiskelualan tai työtehtä-
vän valintaan ja sen soveltuvuuden 
varmistamiseen.

Kuntoutuja on aktiivinen toimija, jo-
ka suunnittelee, asettaa ja toteut-
taa ammatillisia tavoitteitaan yhteis-
työssä kuntoutuksesta vastaavan 
henkilöstön kanssa. Työllistymiseen 
tähtäävään ammatilliseen kuntou-
tukseen voi hakea kuntoutusrahaa. 
Sosiaalityöntekijä auttaa kuntou-
tusrahan hakemisessa. Toimeentu-
lotuki on mahdollista, mutta sen ha-
keminen täytyy tehdä itse. Palvelut 
voivat tuntua monimutkaisilta, mut-
ta monesta paikasta saa apua. Kan-
nattaa lähteä yrittämään, jos voimia 
ja intoa riittää!

   Tero Mie

jotka eivät ratkea yksinomaan vi-
ranomaisten välisellä konsultaati-
olla, vaan edellyttävät monialaista 
yhteistyötä.

Monialainen yhteispalvelu pääte-
tään, kun asiakas ei enää tarvitse eri 
tahojen palvelujen yhteensovitta-
mista. Asiakas voi vielä olla jonkin 
palvelun piirissä, mutta ei tarvitse 
enää palvelujen yhteensovittamista. 
Tavoitteena on, että palvelun päät-
tyessä asiakas kykenee hakemaan 
töitä avoimilta työmarkkinoilta tai 
hakeutumaan koulutukseen. Asiak-
kuuden enimmäiskesto on vuosi.

Ammatilliseen kuntoutukseen hake-
minen - kuntoutus selvitys

Jos tarvitset ammatillista kuntou-
tusta ota yhteys Kelaan. Voit saa-
da ammatillista kuntoutusta Kelas-
ta, jos olet työtön, opiskelija, ollut 
työelämässä vasta vähän aikaa tai 
vaihtamassa ammattia. Kuntoutus-
selvitystä varten tarvitset hoitavan 
lääkärin suosituksen ja B-lausun-
non. Täytä lomake KU101 ja kerro, 
millaista kuntoutusta haet. Lomak-
keen saat Kelan sivuilta tai Kelasta. 
Liitä hakemukseen lääkärin todistus. 
Postita hakemus kelaan. Hakemusta 
ei voi tehdä netin kautta. Liitteet voi 
kuitenkin toimittaa Kelan verkko-
asiointipalvelun Viestit -toiminnon 
kautta. Tarvittaessa voit varata ajan 
haastatteluun – myös Kela voi pyy-
tää haastatteluun. Asiointipalvelus-
sa näet, onko hakemuksesi ratkais-
tu ja saat päätöksen myös postitse 
kirjallisena. Palvelun tuottaja saa 
tiedoksi päätöksen kuntoutukses-
ta. Lisäksi lääkäri, joka on suositel-
lut sinulle kuntoutusta, saa tiedok-
si päätöksen. Päätös toimii samalla 
myös paikkavarauksena ja maksusi-
toumuksena. Hakemus toimitetaan 
Kelaan ennen kuntoutuksen alkua. 
Jos kuntoutus on jo alkanut, päätös 
voidaan tehdä aikaisintaan hake-
miskuukauden alusta. Poikkeusta-
pauksissa voidaan noudattaa myös 

jämäköittää omaa elämänhallintaa. 
Kuntouttavaa työtoimintaa järjes-
tää kunta. Toiminta sijoittuu yleen-
sä kunnan eri toimipisteisiin sekä eri 
yhdistyksiin avustaviin tehtäviin. TE-
toimiston ja kunnan virkailija laati-
vat kanssasi aktivointisuunnitelman. 
Siinä sovitaan kuntouttavasta työ-
toiminnasta ja sen sisällöstä.
 
Työllistymistä edistävään monialai-
seen yhteispalveluun hakeminen

TYP:iin pääsee ottamalla yhteys TE-
toimistoon, kuntaan tai Kelaan. TE-
toimisto, kunta tai Kela arvioi, onko 
työttömällä monialaisen yhteispal-
velun tarve. Kaikkien asiakkaiden 
tulee täyttää lain määrittelemät kri-
teerit: työtön on saanut työmarkki-
natukea vähintään 300 päivää työt-
tömyyden perusteella, täyttänyt 25 
vuotta ja hän on ollut työtön yhtäjak-
soisesti 12 kuukautta. Alle 25-vuoti-
ailta vaaditaan kuuden kuukauden 
yhtäjaksoinen työttömyys. TYPin ta-
voitteena on rakentaa ja toteuttaa 
sellaisia palvelukokonaisuuksia, joi-
den päättyessä asiakas on kykenevä 
aloittamaan työt avoimilla työmark-
kinoilla tai aloittamaan ammatilli-
sen koulutuksen. Palvelut pyritään 
toteuttaa oikea-aikaisesti. Asiakasta 
pyritään rohkaisemaan eteenpäin. 
Myös muita, lain kriteereitä täyttä-
viä, voidaan hyväksyä TYPin asiak-
kaiksi, jos katsotaan että TYPin asi-
akkuus edesauttaa parhaiten ko. 
henkilön työllistymistä.

Työttömällä on monialaisen yhteis-
palvelun tarve, jos hänen työllis-
tymisensä edistäminen edellyttää 
TE-toimiston, kunnan ja Kelan jär-
jestämisvastuulle kuuluvien palve-
lujen yhteensovittamista. Palvelu-
jen yhteensovittaminen on tarpeen, 
kun henkilön työllistymisvaikeudet 
eivät johdu yksinomaan avointen 
työpaikkojen tai ammatillisen osaa-
misen puutteista, vaan hänellä on 
lisäksi työllistymiseen vaikuttavia 
työ- tai toimintakyvyn rajoitteita tai 
elämänhallintaan liittyviä ongelmia, 
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Mielenterveyden keskusliiton 
jäsenkirjeestä poimittua

Mielenterveyden keskusliitto lähettää nykyisin jäsenkir-
jeen sähköisesti Emyn työntekijöille sekä julkaisee kir-
jeen verkkosivuillaan, mistä voi jokaine käydä sen luke-
massa. Jäsenkirjeet löytyvät www-osoitteesta: mtkl.fi/
yhdistysnetti/jasenkirjeet/

Vuoden 2017 viimeisessä kirjessä oli paljon asiaa, joista 
pari nostan tähän tiedoksi. Mielenterveyden keskusliit-
to on avannut verkkosivuillaan neuvontachatin. Lisätie-
toa chatin aukioloajoista ja varsinaiseen chattiin pääset 
surffaamalla osoitteeseen www.mtkl.fi.

Mielenterveyden keskusliitto ajaa kansalaisaloitet-
ta läpi. Kansalaisaloite on kansalaisten keino vaikuttaa 
lainsäädäntöön. Kansalaisaloite etenee eduskunnan 
käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kan-
natusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa. Mielen-
terveyden keskusliiton ajama aloite koskee pitkäkestoi-
sista mielenterveyden häiriöistä kärsivien henkilöiden 
välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopetta-
mista. Halutessasi voit osallistua aloitteeseen verkossa: 
www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2687

Lilla Karyllin pihalla vieraili lumikko 
ja Kivenlahdessa on nähty hylje

Kiireisen pikkuvieras juoksenteli Lilla Karyllin pihamaal-
la joulukuussa. Lumikko vähentänee alueen jyrsijä-
kantaa, joten toivottavasti hän on tullut jäädäkseen ja 
näyttäytyy muillekin kiinnostuneille. Pidäthän silmäsi 
auki pihalla kulkiessasi. Tiia sai vieraasta valokuvankin 
(ohessa). Toiseksi ei jää Kivenlahtikaan, sillä Helsingin 

Sanomien uutisen mukaan Kivenlahdes-
sa on nähty joulukuussa aamu-uinnilla ol-
lut hylje. Kivenlahden rannoilla kävelles-
sänne pitäkäähän sielläkin silmät auki ja 
tulkaahan kertomaan Meriemyyn, jos hyl-
keen näette.

Tule tekemään juttuja ja 
kynäilemään!

Haluatko alkaa Emyn vapaaehtoiseksi uu-
tistoimittajaksi? Haluatko kirjoittaa juttuja 
tai muuten piristää Emyn tiedotetta? Ota 
yhteyttä Tiinaan p. 050 310 7987.

Uutisia
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Runot

Uusi vuosi

Olemmeko auringon taas kiertäneet,

lukua eteenpäin viertäneet

Aika kaiken omistaa,

uurtein kasvot somistaa

Ohikiiltäviä hetkiä haron,

elämääkö varon?

Pystynkö itsessäni parempaan 

Mennä en saisi suuntaan arempaan

Voimia pettymyksiä vastaan taisella,

saada vielä iloa maistella 

Olo menneestä on haikea,

ennustaa tulevaa on vaikea

Saanenko pitkään matkata kanssa ajan,

ohitanko milloin viimeisen rajan

Syytä on juhlistaa omaa matkaa, 

kiertoa tällä planeetalla jatkaa

   - Ari Mikkola

Hyvää alkavaa vuotta 2018

Tehdään siitä yhdessä entistäkin hienompi!
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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.

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€. Kevätkausi 9.1.-24.5.

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

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

•	 Suvelan kappeli, Kirstintie 24, ti klo 12–13, 3€. Kevät-
kausi 16.1.-15.5.

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

•	 Matinkappeli, Liisankuja 3, ti klo 13-14, lipunmyyn-
ti alkaa klo 12.45, 2,50€. Kevätkausi 9.1.-22.5. Leipä-
kahvila perjantaisin klo 13-15. Tarjolla kahvia, tee-
tä, sekä lahjoituksena saatuja ilmaisia leipiä ja pullia. 
Kevätkausi 12.1.-25.5.

•	 Olarin kappeli, Kuunkehrä 4. ke klo 11.30-12.30, li-
punmyynti 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, lipun-
myynti klo 10.30-11.30, 3€. Kevätkausi 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 17.1. 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: Avoimet teemaillat keväällä 
2018 Emyn kohtaamispaikka Meriemyssä: to 25.1. 
klo 18-20 tukea ja tietoa internetistä, to 22.2. klo 
18-20 omaisena jaksaminen, to 22.3. klo 18-20 
mielenterveyspalvelut Espoossa, to 19.4. klo 18-20 
toiveiden mukainen teema

•	 Vertaistukeen perustuva keskusteluryhmä, vieraana 
vaihtuva työntekijä. Tapaamiset keväällä 2018 
tiistaina 9.1., 13.2., 13.3. ja 10.4. klo 17.30 Eedin 
yläkerrassa (Kilonkallio 7, Espoo)

•	 Yhteinen illanvietto ti 8.5. klo 17.30 Emyn 
kohtaamispaikka Lilla Karyllissa (Pappilantie 7, 
Espoon keskus)

Mieli maasta ry:n ryhmät

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

sin 9.1. lukien 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 eläke-
iän kynnyksellä olevien ryhmä maanantaisin klo 
17.30-20.00. Tiedustelut Hannele Oksanen p. 050 
500 1137.

Suomen Moniääniset ry
Vertaistukiryhmä ääniä kuuleville Ohjaajana toimii ver-
taisohjaaja, kokoontumiset kerran kuussa maanantai-
sin klo 14-16 15.1., 12.2., 12.3., 9.4., 7.5. Villa Apteekis-
sa (Pappilantie 5). Mielen sisäisistä äänistä puhuminen 
on tärkeä askel kohti tasapainoisempaa elämää ääni-
en kanssa. Vertaistukiryhmässä on mahdollisuus jakaa 

 Diakonia- ja kappelilounaat

äänikokemuksia hyväksyvässä, luottamuksellisessa il-
mapiirissä. Tiedustelut p. 040 830 9663 tai toimisto(at)
moniaaniset.fi

Syömishäiriöliiton alueyhdistys Etelän SYLI
•	 Järjestää vertaistoimintaa: www.etelansyli.fi

Espoon diakoniasäätiön toimintakeskus 
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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Kirja-arvio
Miten johtaa ja menestyä muuttuvassa työelämässä? 
Petteri Kilpinen, Inspiroitunut, Docendo 2017

Inspiroitunut on kirja kaikille, jotka haluavat menestyä muuttuvassa työelämässä. Se 
toimii hyödyllisenä oppaana inspiroivan ja tuottavamman työn, kukoistavan yritys-
kulttuurin sekä henkilökohtaisten johtamistaitojen kehittämisessä.”Työn tekeminen 
muuttuu – johtamisenkin on muututttava. Lukemalla tämän kirjan ymmärrät miten 
ja miksi. Samalla varmistat kilpailukykyisyytesijohtajana myös tulevaisuudessa”.(Timo 
Ritakallio). ”Inspiroitunut on mukaansa tempaava kirja. Käsittelemällä johtajuutta uu-
den työn ja työelämän murroksen maailmassa, se antaa paljon ajattelemisen aihetta. 
Kirja on tarkoitettu johtajille, asiantuntijoille ja ennen kaikkea taletenteille, jotka ha-
luavat kehittyä johtajiksi.” (Satu Huber).”Petterin uskomattoman inspiroivat valmen-
nukset ovat onneksemme siirtyneet paperille. Selkeä, ytimekäs ja innostava ote takaa 
lukijalle haasteita, kun kirja pitäisi nukkumaan mennessä laskea kädestä.” (Mika Pouta-
la). ”Mikäli haluat oppia, miten voittava tiimi rakennetaan ja kuinka kasvaa itse voitta-
jaksi, niin tämä on juuri oikea kirja Sinulle”, (Aki Riihilahti) Petteri Kilpisellä on takanaan 
pitkä ja menestykäs ura mainostoimistojohtajana sekä Suomessa että kansainvälises-
ti. Hän avaa kirjassa käytännönläheisesti sekä onnistumisiaan että epäonnistumisiaan 
vuosien varrelta.

Työelämä on muuttunut rajusti viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana. Digitaalinen murros, tekoäly, robo-
tiikka jne. ovat tuoneet aivan uusia ulottuvuuksia johtamisen saroille. Muutosvauhdin lisäys vaatii myös johtamistai-
tojen lisäämistä. Työelämä konkretiana asettaa johtajan ihmisenä aikamoisten haasteiden eteen. Asiakashoito vaati 
uudenlaista strategiaa ja muutosvalmiutta. Inhimillinen ote alaisiin ja sen huomaaminen, että työyhteisön muodos-
tavat ihmiset, eivät robottimaiset koneet. Omaa tekemistä tulee arvioida jatkuvasti. Johtamisen toimintaympäristö 
muuttuu rajusti ja jatkuvasti, joka asettaa johtajalle suuria vaateita. Hänen toimintansa on muihin vaikuttamista. Uu-
den ajan johtaminen edellyttää jatkuvaa oppimista (longlife learning). Edelleen vaaditaan myös lisääntyvää tuotta-
vuutta. Lasten jalkapallo on työpaikkaa pienoiskoossa. 

Hyvä johtajuus ei ole mystiikkaa eikä taikatemppuja. Oma inhimillinen tapa olla ja viestiä johtajana. Johtajuus on 
ei-salainen, vaan julkinen asiakirja. Johtajan viestintä edellyttää yhteisen strategian määritystä, selkokielistä vies-
tintää sekä roolijakoa tavoitteiden saavuttamiseksi. Muutostarve luonnostellaan keskusteluissa. Kun johtaminen ja 
kasvu ovat tapetilla, se johtaa yrityksen menestykseen. Nousua ei tapahdu pelkällä kulukuurilla, vaan vaaditaan uu-
denlaista näkemystä. Tarvitaan kasvujohtajia, jotka tekevät näkemyksistä totta. Vaaditaan uutta kontekstia, innos-
tuneita työntekijöitä ja pienryhmiä sekä uutta yrityskulttuuria. Johtaja on suunnan näyttäjä, jolla on kyky löytää ja 
näyttää tietä parempaan tulevaisuuteen. Jo 1940 luvulla esitelty Abraham Maslow’n tarvehiearkia perustui useam-
pitasoisiin tarpeisiin. Ihminen aloittaa tarpeen tyydytyksensä ns. alemman tason tarpeilla ja siirtyy sitten hierarkias-
sa ylöspäin. Alimpana ovat ns. fysiologiset tarpeet (ruoka, juoma, uni), jotka tähtäävät hengissä pysymiseen. Toisena 
tasona ovat yhteenkuuluvaisuuden ja arvostuksen tarpeet. Kolmas taso on itsensä toteuttamisen tarve. Työntekijän 
sitouttaminen yhteisöön on tärkeää ja samoin työyhteisöön kuuluminen. Työtyytyväisyyttä ja -tehoa saadaan em. 
keinoilla lisättyä. Innovaatiot ja innostava ilmapiiri tuovat hyviä tuloksia. Tuottavuus ja kollektiivinen flow -tila ovat 
tuottaneet suomalaisessa yritysmaailmassa hurjia tuloksia ja yrityksiä. Hyvä palkkiojärjestelmä kuuluu yrityksen pe-
rusvaateisiin. Tyytyväinen työntekijä = tuottava työntekijä. Omatoimisuus, osaaminen ja joukkuehenkisyys ovat oi-
via hyveitä. Näillä saadaan aikaan helposti yrityksen positiivinen kierre. Moderni strateginen ajattelu edellyttää ko-
ko henkilöstön osallistumista ja tunteiden huomiointia. Edellytykset ja merkitykset vaikuttavat niin henkilöstöön ja 
asiakkaisiin. Motivaation johtaminen on jatkuvaa ja laadukasta vuoropuhelua. Se on tapa kommunikoida. Se on vi-
sion jakamista, päivittäistä kommunikointia ja vaalii uskoa tulevaisuuteen.

          Unto Vaskuu
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Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo Mentalhälsoförening EMFrf ) on 
mielenterveyskuntoutujien potilasyhdistys. Tarkoituksenamme on yhdistää ja 
aktivoida Espoon ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveysongelmia koke-
neita sekä herättää ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös ennaltaehkäi-
sevää työtä mielenterveyden alueella. Tarkoituksemme toteuttamiseksi järjes-
tämme 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 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, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Käteisellä jä-

senmaksun voi maksaa kohtaamispaikassa Emyn ohjaajalle, joka kirjoittaa kuitin. 

Luottamus- ja toimihenkilöt 
Puheenjohtaja  Tomi Ojala
Varapuheenjohtaja Eeva Räty
Toiminnanjohtaja  Kaj Järvisalo   p. 050 552 1049 kaj.jarvisalo(at)emy.fi
Toiminnanohjaaja  Tiina Pajula   p. 050 310 7987 tiina.pajula(at)emy.fi
Toiminnanohjaaja  Pirjo Heikkinen  p. 050 310 7980 pirjo.heikkinen(at)emy.fi
Toiminnanohjaaja Virpi Uusitalo  p. 050 310 7981 virpi.uusitalo(at)emy.fi
Ohjaaja  Arttu Pöyhtäri  p. 050 312 5193 arttu.poyhtari(at)emy.fi
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

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.

Emyyn et tarvitse 
lähetettä tai diagnoosia.

Tervetuloa mukaan toimin-
taan!

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