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Emyn kuulumisia
Sinulla on nyt käsissäsi ennätysmääräinen paketti Emyn toimintaa. Emyn ryhmätoiminta
tarjoaa tänä syksynä aivan varmasti jokaiselle jotakin, tosi paljon kaikkea. Ryhmätoiminnat
mahdollisine ilmoittautumisohjeineen löydät
sivuilta 6, 7 ja 8. Liitteenä on sinulle myös syksyn ryhmäkalenteri, otathan sen talteen vaikkapa jääkaapin oveen. Ehkä hieman kuvataidetta
tiistaille, liikuntaa keskiviikolle, musiikkia perjantaille, sitten vähän keskustelua ja vertaistukea... Ja mitäs vielä? Vaikket olisi vielä meille tuttu, niin tule, tutustutaan :)
Syyskuussa tapahtuu myös paljon muuta. Opiskelijamme Tuomas laulattaa Lilla Karyllin olohuoneessa to 21.9. ja kirjastotunnit käynnistyvät Meriemyssä 27.9., jolloin tutustutaan
kirjaston e-aineistoihin. Meriemyssä järjestetään 6.9. klo 13 seniorien asumiseen liittyvä tilaisuus ja ryhmätoiminnasta löytyy erityistä tarjontaa 18-32-vuotiaille, eli nuorille aikuisille.
Mukavaa alkavaa syyskautta kaikille! Nautitaan
kauden viimeisistä lämpimistä päivistä ja syksyisen raikkaasta luonnosta :)
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Kannen kuva: Marja A. Ryhmäkalenterin kuvitus: Mika P.

Elojuhlat ja
kuukausikokous

Ajankohtaisia

Leirit

Kalastusleiri 18.-21.9.2017
Emyn jäsenille suunnattu kalastusleiri Inkoon Gölisnäsissä pidetään syyskuussa viikolla 38 maanantaista torstaihin. Hakuaika leirille oli jo elokuussa.
Tiedustelut leiristä Tiinalta p. 050 310
7987.

Emyn Elojuhlat pidetään sunnuntaina 3.9. klo 12-15 Lilla Karyllissa.
Jos haluat auttaa juhlien järjestämisessä tai järjestää ohjelmaa juhliin, otathan yhteyttä Pirjoon p. 050
310 7980. Juhlien jälkeen noin klo
15 Lilla Karyllissa pidetään Emyn Emyn jäsenten syysleiri
Emyn syysleiri järjestetään Espoon
kuukausikokous.
seurakuntien leirikeskuksessa Hilassa
Kirkkonummella marraskuussa viikolla
45 eli maanantaista 6.11. perjantaihin
Retki Kissojen yöhön
9.11. Leirillä nautitaan leirikeskuksen
Korkeasaareen perjantaina 8.9.
keittiön antimista, yövytään yhteisissä
Teemme retken kissojen yöhön Kor- huoneissa, saunotaan sekä nautitaan
keasaareen perjantaina 8.9. Läh- leiriporukan seurasta ja leirin ohjeldemme retkelle yhtämatkaa Lilla masta. Leiri on suunnattu Emyn jäKaryllista klo 16. Tapahtuma kestää senille. Hae mukaan leirille kirjoittaklo 24 saakka, mutta palaamme Es- malla nimesi Emyn kohtaamispaikan
pooseen yhteisesti sovittavan aika- ilmoitustaulun listalle syyskuun aikataulun mukaan. Kissojen yössä Kor- na. Leirille hakeneille Emyn jäsenille ilkeasaaressa näkee eläviä tulia ja moitetaan lisätiedot kirjeitse lokakuun
kissapetoja aktiivisimmillaan. Ret- alkupuolella. Leirin omavastuuhinta
ken omavastuuhinta on 10€/osal- on 60€/osallistuja. Tiedustelut Tiinalta
listuja, joka maksetaan käteisellä p. 050 310 7987.
ohjaajalle ennen retkeä (saat käteismaksusta kuitin). Halutessasi Retki Tallinnaan 28.11.
mukaan ilmoittaudu Emyn kohtaa- Marraskuun lopulla teemme jo perinmispaikkojen ilmoitustaulun listan teeksi muodostuneen retken Tallinkautta viimeistään ke 6.9.
naan. Hakeutuminen mukaan retkelle
tulee olemaan lokakuussa.
Tutustumiskäynti Lumenen
tehtaalle perjantaina 22.9.
Kuukausikokouksessa päätetyn mukaisesti teemme retken Lumenen
tehtaalle Kauklahteen pe 22.9 tal- Emy ja Mielenterveyden keskusliitto
koiden jälkeen. Lumenen myynti- järjestävät yhdessä kurssin uutta potpäällikkö kertoo meille yrityksestä, kua kuntoutumiseen. Kurssi on suunjonka jälkeen vierailemme myymä- nattu työelämän ulkopuolella oleville
lässä, josta saamme myös hieman mielenterveyskuntoutujille. Kurssi järalennusta. Yhteislähtö järjestetään jestetään Espoossa Unelma Tapiolan tisekä Lilla Karyllista että Meriemystä, loissa (Kauppamiehentie 6) 7.11., 8.11.
kokoontuminen molemmissa pai- ja 10.11.2017 klo 10.30-15
Kurssipäivät sisältävät lyhyitä aluskoissa klo 13. Jos haluat mukaan, ilmoittaudu ilmoitustaulun listalle tuksia, ajatusten jakamista ja keskustelua, omien haaveiden ja tavoitteiden
viimeistään 21.9.
kartoittamista tulevaisuudelle. Kurssi
on osallistujilleen maksuton. Päivien
aikana tarjotaan lounas ja kahvi.

Retket

Uutta potkua
kuntoutumiseen
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Matkakulut korvataan jälkikäteen
edullisimman kulkuneuvon mukaan. Kurssin ohjaajina toimivat
Mielenterveyden keskusliiton sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset
yhdessä koulutettujen vertaisohjaajien kanssa.
Kurssille osallistuminen edellyttää sitoutumista läsnäoloon jokaisena kurssipäivänä. Jos haluat mukaan kurssille, ota yhteyttä Virpiin
20.10. mennessä p. 050 310 7981.

Tekemistä ja yhdessäoloa
Luontoiltapäivä
Lilla Karyllin olohuoneessa tiistaina
19.9. klo 14-16. Katsotaan luontokuvia ja keskustellaan luonnossa liikkumisesta. Voit ottaa mukaan myös
omia valokuvia. Teemme omatoimisen retken Haltian luontolauantaihin 7.10. Tervetuloa!
Pokaalikahvit Lilla Karyllin
olohuoneessa 11.9. klo 14
Nautimme pokaalikahvit Mielenterveyden keskusliiton yleisurheilukilpailuissa voittaneiden emyläisten
kunniaksi Lilla Karyllin olohuoneessa. Tervetuloa!
Yhteislaulua Lilla Karyllin
olohuoneessa to 21.9. klo 13.30
Opiskelija Tuomas säestää kitaralla
tuttuja kappaleita. Lauletaan yhteislauluja Lilla Karyllin olohuoneessa.
Tervetuloa mukaan!
Kirjastotunnit
Syyskuun kirjastotunnilla Meriemyssä keskiviikkona 27.9. klo 1314 tutustutaan kirjaston elektronisten aineistojen uutuuksiin. Otathan
oman älylaitteen mukaan, jos sinulla sellainen on!

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)

• arkipäivisin klo 9–16.30
• avoinna vapaaehtoisvoimin useimmiten lauantaisin ja pyhäpäivinä 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!

Meriemy sijaitsee Ala-Kivenlahden ostoskeskuksessa,
noin viiden minuutin kävelymatkan päässä Kivenlahden
merimaisemasta. Kävelykadun varrella sijaitsevaan katutason kohtaamispaikkaan on helppo piipahtaa nauttimaan kupillinen kahvia, lukemaan päivän lehti tai vaikka surffaamaan netissä tai tapaamaan toisia. 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).

Sinustako Emyn kohtaamispaikkojen
viikonloppujen vapaaehtoinen?

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.

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.

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!

Emyn kautta voi hakeutua luottamuksellisiin keskusteluihin psykoterapiaopiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden
esittelyt löytyvät Emyn kotisivuilta www.emy.fi/apua-jatukea. Jos et käytä internettiä, voit tiedustella asiasta Tiinalta p. 050 310 7987.

Psykoterapiaopiskelijat Emyssä
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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

ma-pe klo 9-15

•

ma–pe klo 10–14

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.

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.

Lauluryhmä Raitin Pysäkillä kuun viimeinen perjantai
(29.9., 27.10. ja 24.11.) klo 13-14. Tervetuloa!

Lisätietoja www.kylamaja.fi

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!

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

Liikuntaa
Jalkapallojoukkue FC Askel
FC Askel harjoittelee maanantaisin
klo 15-16 Laaksolahden tekonurmikentällä 16.10. saakka. Talvikaudella 23.10. alkaen maanantain treenit pidetään Laaksolahden hallissa
18.12. saakka. Keskiviikkoisin treenataan klo 15-16 Keski-Espoon tekonurmella 27.9. saakka. Talvikauden futsal-harjoitukset pidetään
ajalla 4.10.-29.11. (ei 18.10.) klo 1718 Storängens skolan salissa (Rehtorinkuja 4). 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 joka maanantai klo 17-18
Lagstad skolan salissa 27.11. saakka
(ei 16.10.). Perjantaisin joogataan
klo 13-14.15 ESKOn salissa (Pappilantie 2) 15.12. saakka (ei 20.10.). Ilmoittauduthan mukaan perjantain
joogaryhmää varten soittamalla
Pirjolle p. 050 310 7980. Joogaa 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.
Keilaus
Emyn keilausryhmä järjestetään
kerran kuussa Tapiolan keilahallissa
klo 14. Syksyllä 2017 keilataan 12.9.,
10.10., 7.11. ja 12.12. Ilmoittauduthan keilaukseen kunkin kuukauden
alussa soittamalla Meriemyn puhelimeen p. 09-863 2031 tai kirjoittamalla nimesi Meriemyn ilmoitustaulun listalle.

Sähly
Sählyä pelataan tiistaisin klo 17-18
Koulumestarin koulun salissa (28.11.
saakka, ei 5.9. ja 17.10.) sekä torstaisin klo 20.30-21.30 Omnian ammattiopiston salissa 14.12. saakka
(ei 13.9.-3.10. eikä 19.10.). Mukaan
sählytreeneihin tarvitset sisäkengät
ja rennot vaatteet. Pelaaminen on
maksutonta ja 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
1€/kerta maksetaan paikan päällä.
Itämainen tanssi naisille
Itämaista tanssia tanssitaan naisten kesken tiistaisin klo 18-19 Lagstad skolan salissa (28.11. saakka, ei
17.10.). 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
(29.11. saakka, ei 6.9., eikä 18.10.).
Olet tervetullut mukaan, mailan ja
pallon saat tarvittaessa lainaksi. Vetäjänä toimii Anssi.
Vesijuostaan tai uidaan yhdessä
Vesijuoksua tai uintia mukavassa
seurassa torstaisin klo 16-17 Keski-Espoon uimahallissa ajalla 14.9.7.12. Ilmoittauduthan kuitenkin mukaan ennakkoon p. 050 310 7981.

6

Emyn kuntosalivuoro
Emyn kaikille avoin kuntosalovuoro
on joka perjantai klo 16-17 Kannusillanmäen väestönsuojan kuntosalissa (15.12. saakka). Mukaan tarvitset
sisäkengät, rennot vaatteet, pyyhkeen ja peseytymistarvikkeet. Tarvittaessa saat hieman opastusta laitteiden kanssa, joten rohkeasti mukaan!

Vertaistukea ja keskusteluapua
Tukiryhmä ahdistuneille
Tervetuloa mukaan tukiryhmään
keskustelemaan ja jakamaan selviytymiskeinoja ahdistukseen. Ryhmä kokoontuu parittomien viikkojen maanantaisin klo 18-19.30
Villa Apteekissa (Pappilantie 5) ajalla 11.9.-4.12. Ryhmän vetäjinä toimivat psykoterapiaopiskelija Tiina
sekä vertaisohjaaja Monika. Ryhmä toimii avoimella periaatteella ja ryhmän osallistujilta vaaditaan
luottamuksellisuutta.
Valonpisarat - OCD tukiryhmä
Tukiryhmä pakko-oireisesta häiriöstä kärsivien tueksi kokoontuu parittomien viikkojen tiistaisin
klo 16.30-18.30 Lilla Karyllin olohuoneessa ajalla 12.9.-21.11. Ryhmä toimii avoimella periaatteella ja ryhmän osallistujilta vaaditaan
luottamuksellisuutta.
Keskusteluryhmä kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaville
kokoontuu parillisten viikkojen tiistaisin klo 18-19.30 Lilla Karyllin olohuoneessa ajalla 5.9.-12.12. Ryhmä toimii avoimella periaatteella
ja ryhmän osallistujilta vaaditaan
luottamuksellisuutta.

Meren ja taivaan välillä - diakonin
ohjaama keskusteluryhmä
Ryhmä kokoontuu Espoonlahden
seurakunnan mielenterveystyöstä
vastaavan diakoni Marja-Liisa Kiiskin ohjauksella parittomien viikkojen torstaisin klo 14-15.30 Meriemyn
sinisessä huoneessa. Tervetuloa!
Omaisille ja läheisille
Omaisten teemaillat jakavat tietoa
ja tukea psyykkisesti sairastuneiden henkilöiden omaisille ja läheisille. Teemailtoja järjestetään Meriemyssä kerran kuussa klo 18-20: 24.8.,
21.9. ja 19.10.
Tiedoksi: Espoon Kilossa kokoontuu omaisille suunnattu vertaisryhmä kerran kuukaudessa tiistaisin 19.9., 10.10., 14.11. ja 12.12.
klo 17.30–19. Kokoontumispaikkana
Eedi Asumispalvelujen kerhotila,
Kilonkallio 7, 4. krs, Espoo.

Kulttuuria ja harrastuksia
Teatteriryhmä
Emyn teatteriryhmä kokoontuu
maanantaisin klo 13.30-15 ESKOn
salissa (Pappilantie 2). Ei ryhmää
16.10. 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 11.9.4.12. Tervetuloa mukaan.
Luovaa kirjoittamista
Kuuden tapaamiskerran pituinen
luovan kirjoittamisen ryhmä kokoontuu maanantaisin 11.9. alkaen klo 16.30-18.30 Meriemyssä.
Mukaan mahtuu noin kahdeksan
kirjoittajaa, joten ilmoittauduthan mukaan etukäteen soittamalla Pirjolle p. 050 310 7980. Ryhmässä kirjoitetaan elämäkerrallisista

teemoista sanataideohjaajaopiskelija Millan opastuksella.
Kuvataideryhmät
Sielun maisemien maalarit kokoontuvat maanantaisin klo 17-19 Lilla
Karyllissa (11.12. saakka) ja Ilon maalarit kokoontuvat tiistaisin klo 16.3018.30 Meriemyssä (12.12. saakka).
Kuvataideryhmät ovat kaikille avoimia ja mukaan sopii niin aloittelijat
ja kokeilijat kuin konkaritkin. Löydetään yhdessä värien ja kuvataiteen
ilo. Ryhmiä ohjaa kuvataiteilija Olavi
F. ja erityisesti Meriemyn ryhmä kaipaa lisää osallistujia, joten tule!
Kirjastotunnit
Kirjastotunteja pidetään Meriemyssä kerran kuussa keskiviikkona 27.9.,
25.10., 29.11. ja 20.12. klo 13-14. Kirjastotunneilla paikalla on Helmetkirjaston työntekijä ja tunnin aiheena on vaihtuva ajankohtainen tai
muuten kiinnostava asia, kuten älylaitteiden käyttäminen, tiedonhaku,
kirjavinkkaus, novellikahvila... Tule
mukaan ja esitä oma teematoiveesi.
Kahvitarjoilu!
Dekkariryhmä
Dekkariryhmässä luetaan dekkareita yhdessä, pohditaan juonikuvioita
ja jutellaan aiheesta. Tervetuloa mukaan! Ryhmä kokoontuu parillisten
viikkojen keskiviikkoisin Leppävaarassa Sellon kirjastossa 6.9.-20.12.
klo 13-15. Lisätietoja Arttu 050 312
5193.
Kulttuurin ystävät - käydään yhdessä kulttuurikohteissa
Käydään läpi tulevia kulttuuritapahtumia, etenkin Kaikukorttikohteita
ja käydään yhdessä tapahtumissa.
Kokoontumiset Villa Apteekissa klo
15-16: 7.9., 5.10., 2.11. ja 7.12.
Leivontaryhmä
Leivotaan yhdessä Meriemyssä tiistaisin klo 11-13 ajalla 5.9.-12.12. Tule mukaan! Vetäjänä Pasi.
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Ruokaryhmä
Ryhmässä kokataan hyvällä meiningillä hyviä ruokia, tervetuloa Lilla Karyllin keittiöön! Mukana Pia ja
Arttu. Kerran kuussa 28.9., 26.10. ja
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 musiikkipedagogi Sari J.:n ohjauksella.
Levyraati
kokoontuu Meriemyssä perjantaina
1.9., 13.10., 3.11. ja 8.12. klo 14. Levyraadissa analysoidaan, muistellaan
ja arvostellaan soitettuja kappaleita. Voit halutessasi ottaa omaa musiikkia mukaan tai valita kappaleen
Youtubesta. Mukana Tiina.
Musiikkiraati
Keskustellaan laulujen sanoista, sävelistä ja tunnelmista. Kylämajassa (Matinkatu 7) kerran kuussa 6.9.,
4.10., 1.11. ja 29.11. klo 12-14.
Lauluryhmä
Helena laulattaa ja säestää pianolla Kylämajassa klo 12.15-13.15 Kylämajassa: 20.9., 18.10. ja 15.11.

...lisää ryhmiä
seuraavalla
sivulla!

Nuorille aikuisille
(18-32-v) suunnattu
ryhmätoiminta

Ryhmätoiminta Emyssä
Tutustumista ja uusia
ystäviä

Ystäväryhmiä uusia
ystäviä ja kavereita
kaipaaville

Nuorten aikuisten taideryhmä
Ryhmässä pääset kokeilemaan eri
tekniikoita, taiteilemaan ja pitä-

Tutustumisryhmä
Tutustumisryhmä

kutsuu

sekä

mään hauskaa hyvällä porukalla.

Matinkylän ystäväryhmä

Emyyn tutustujia että jo tuttuja emy-

maanantaisin klo 15-16.30. Ryhmä

läisiä mukaan tutustumaan toisiinsa

on suljettu, tiedustelut p. 050 310

toiminnan merkeissä. Kokoontumi-

7981/Virpi.

Kokoontumiset tiistaisin klo 16.3018.30 Villa Apteekissa (22.9.-19.12.).
Ryhmässä on kuukausittainen teema, joka on syyskuussa muutos. Mu-

nen torstaisin klo 13.30–15. Tapaa-

kana Titta & Suvi. Lisätietoja Arttu

minen ryhmää varten Lilla Karyllis-

Leppävaaran ystäväryhmä

sa, muistathan ilmoittautua mukaan

parittomien viikkojen maanantaisin

(Virpi p. 050 310 7981). Yhteistyössä

klo 15-17 Raitin Pysäkillä (Konstaa-

HUS. Ryhmäkertojen teemoja: 7.9.

pelinkatu 1). Kokoontumiset ajalla

Maisemamaalausta/-piirustusta,

4.9.-27.11. Lämpimästi tervetuloa

14.9. Muistojen levyraati, 21.9. Yh-

mukaan! Tiedustelut Tiina p. 050 310

teislaulua Lilla Karyllin olohuonees-

7987.

050 312 5193.
Nuorten aikuisten liikuntaryhmä
Leppävaarassa liikutaan keskiviikkoisin klo 16-17 mukavassa porukassa. Parittomat viikot vesiliikuntaa
uimahallissa (6.9.-29.11.) tiedustelut

sa, 28.9. Helmikoruja
Unelman kammarin ystäväryhmä
keskiviikkoisin klo 15-17 suljettu
ryhmä, tiedustelut p. 050 310 7981/
Virpi.

p. 050 310 7981/Virpi ja parilliset viikot kuntosalivuoro urheiluhallissa
(13.9.-22.11.), tiedustelut 050 312
5193/Arttu.

Puutarhatoimintaa
Oletko 29–65-vuotias espoolainen ja kaipaat mielekkyyttä arkeesi?
Onko läheisesi eristäytynyt, mutta saattaisi osallistua, jos joku kutsuisi?

Kaipaatko tekemistä arkeen ja kesäksi? Tule viihtymään Espoon Kipinän puutarhalle. Opettelemme yhdessä viljelyä ja puutarhapalstan hoitamista hyvässä
seurassa!
Puutarhatoimintaa koordinoi Espoon Kipinä (aikuisten sosiaalipalvelut/Espoon kaupunki) ja Espoon
mielenterveysyhdistys EMY ry. Mikäli haluat mukaan
puutarhatoimintaan, otathan yhteyttä Emyn Janne
Törmäseen (p. 050 312 5192) tai Minna Kettuseen
(p. 050 310 7983). Paras tapa on sopia itsellesi tietyt
säännölliset päivät palstatoimintaa varten.

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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Piristystä arkeen
Emy järjestää retken Lohjalle Tytyrin kaivokseen
Perjantaina 13.10. teemme retken Tytyrin kaivokseen. Lähdemme bussikuljetuksella Lilla Karyllista klo 10.30. Lohjalle päästyämme käymme ensin syömässä ja sitten tutustumassa Tytyrin kaivokseen maan alle. Lopuksi vierailemme vielä Lohjan keskustassa. Takasin Espooseen saavumme noin klo 16.30. Mukaan retkelle mahtuu 15 osallistujaa.
Osallistujien maksettavaksi retkestä jää 15€ omavastuu, joka maksetaan käteisellä lähtöpäivän aamulla (käteismaksusta saat kuitin). Hae mukaan soittamalla syyskuun aikana suoraan retkeä järjestävälle ohjaajalle Arttu Pöyhtärille
p. 050 312 5193.

Vantaan Hyvät Tuulet ry järjestää: Sinkku-ilta ja pikatreffausta
Perjantaina 29.9. klo 15 alkaen Lauhatuulessa Vantaan Hiekkaharjussa (Leinikkitie 22 c) järjestetään tapahtuma
sinkuille. Tapahtuman ohjelmassa on tutustumisleikkejä, pikatreffikierros ja pientä purtavaa. Kaikki mukaan tekemään uusia, mukavia tuttavuuksia! Emyläiset on kutsuttu myös mukaan, mutta muistathan ilmoittautua etukäteen
26.9.2017 mennessä p. 09-873 4386.

Espoon vapaaehtoisverkosto järjestää vapaaehtoistoiminnan messut
lauantaina 2.9.2017 klo 12-16 Ison Omenan palvelutorilla, tervetuloa! Haluatko elämääsi kiinnostavaa tekemistä?
Tule ja löydä itsellesi sopivaa vapaaehtoistoimintaa.

SyysMatin Markkinat Espoon tuomiokirkonmäellä 16-17.9.2017
Matinmarkkinoitten juuret juontavat keskiajalle asti, jolloin kirkonmäelle kokoonnuttiin Matin-päivän tienoilla sadonkorjuun merkeissä. Markkinoille on vapaa pääsy. Alueella voi viettää aikaa kiireettä vaikka koko päivän. Ohjelmaa tai katsottavaa on tarjolla, kuten käsityöläisten työnäytöksiä ja kotieläimiä.

Kaikukortti pop -up Kansallisgallerian museoissa vuoden loppuun
Kaikukortilla pääsee Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi maksutta vuoden loppuun saakka Ateneumin, Sinebryhoffin ja Kiasman taidemuseoihin. Kaikukorttimenoja lisää kannattaa katsoa www.facebook.com/EspoonKaikukortti.

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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Runoja emyläisten kynistä
Nikamatanssi
Kelloni viisarit hitaasti tikittävät.
Aika vaihtaa paikkaa.
Lintuko pensaassa. Olemassaoloni viuhka.
Ikääni viivyttelen hauraista laudoista
rakentamani talon ovilla. Katolla tiilet, mutta
usvapilvi suutelee, jotta totuus säilyisi.
Katson uupunein silmin. Piha seisoo, muistaen kaiken.
Ikäni kello, viisarten tanssi. Jo nuoruuteen jäänyt.

Tahdoton nukke
Olet ohjelmoitu nukke.

Näen särkynein polvieni kummut.
Laskeudun. Tie tuo, vie.
Haljennein askelin saavun.
Onko jo kypsää orasta. Haudan uni.
Minä hartiain ovieni kamanassa.

Valkoisten kasvojesi takana on tietokoneen nappulat,
jotka sinua ohjaavat.
Kauneutesi on kuin silkkiä, kiiltävää, liukasta
ja käsistä pois liukuvaa.

Polvieni kummut. Silkkaa kristalliako. Pisarat.
Kyynelten vuo, silmäkulmissa viipyen.

Olet tahdoton nukke vailla vaatteita.

Kohta jo titaanipeili heijastaa
kumartaen suuntani. Polvet taloni portalla.
Äänet vain nikamieni kääntöpisteessä.

Ruman tai kauniin, kipeän tai ihanan

Halkinaiset polkuni. Kun vuosi vierii,
tulee toinen. Katkelmalliset karttani,
ja poistun.

Sinun ohjelmasi ei tottele.

Vai palaanko pienien kivien rytmiin.

sillä aurinko löytää sinut harvoin.

Jokainen jättää sinuun jälkensä.
valkoisten kasvojesi verkkoon,
koneistosi takahuoneeseen.
Toiset tuovat sinulle voiman ja elät heidän kauttaan,
kurkistellen silkkihuivisi takaa kuun valossa,
Nuket voivat sulaa auringossa

Kristalliset ovat tulevat vuodet.
Niiden seurassa polvieni kummut. Puut istutetut.

niin kuin toisten kautta eletty elämä.
Oman sielun kenttä on kestävin.

Maa noussut. Ikäni summa on läsnäollut.

Jokainen sen löytää, kun elää aidosti.

Laila Nielsen
Eine L.
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Antelias kuu
Puut metsän temppelit.
Kuun tarkastamat laivueet.
Linnunradan tahto.
Jo paljain jaloin tähtien liehuvat liinat.
Kuu ui, laskien
harmaaseen mereen.
Unohdusta ei ole.
Muistaminen nostaa jo hevosten villit laukat.
Syys nousee. Odotetut varjot. Kuu on antelias.
Galaksien piilo.
Hämärä sulkee syliinsä maan.
Rukoukset laskevat eläinten summan.
Vain kettu jää, ilves nielee kissan, suden valitus poistuu.
Vain lampaiden odotus, mutta muistaako peto poistua.
Aamussa veren valaisema totuus.
Ei ole, mennyttä hiljainen katras.
Syys nousee.
Pihat laskevat puut.
Hevosten salaisuus. Se rytmi.
Laila Nielsen
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Yhteistyökumppaneiden toiminta
Ruokajakoa ja apua arkeen

Manna-Apu ry

Terveyskuja 2 E 8 (Espoon keskus),

Espoon Ankkuri

p. 040 040 1114

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

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.

ryhmätoimintaa.

Hyvä Arki ry

Raitin Pysäkki

Siltakuja 3 B
p. 040 591 9698, info(at)hyva-arki.fi

Konstaapelinkatu 1

•

•
•

•
•
•

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
hinta on 2 euroa ja asunnottomille ilmainen.

•

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

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

Seurakuntien toimintaa
Espoon seurakuntien diakoniaretket
• 7.9. Hvittorp (Vietämme mukavan syksyisen päivän
yhdessä ulkoilun ja muun toiminnan parissa. Mukana Olarin seurakunnan pastori Jarmo Jussila ja diakoni Tanja Puhakka. Ilmoittautumiset pe 18.8 klo 1015 ja 21.8. klo 10-15. Diakoni Tanja Puhakka 050 361
3357. Hinta 15€/hlö.)
• Emyn Kutsu-hankkeen ja seurakunnan yhteinen päiväretki Hilan leirikeskukseen 5.10. Retki on suunnattu yksinäisyyttä kokeville. Retken ohjelmassa on
keskustelua, ulkoilua, saunomista, vapaaehtoinen
hartaushetki ja askartelua. Hinta 10€/osallistuja, sisältää bussikuljetuksen, kevyen aamupalan, lounaan
ja ohjelman. Ilmoittautumiset ja ruokavaliot ma 18.9.
mennessä: Virpi p. 050 310 7081 tai Arttu p. 050 312
5193.
• 2.11. Velskola (ilm. Tuomiokirkkoseurakunta p. 09
8050 3503)
• 7.12. Velskolan kartano (ilm. Leppävaara p. 040 531
1057)

MieTe
Vertaistukea yksinäisyyteen ja masentuneisuuteen Espoonlahden kirkolla (Kipparinkatu 8), joka maanantai
klo 18–20, alkaen 11.9. Ryhmässä on vertaisohjaaja.
Tied. Marja-Liisa Kiiski 050 375 2585.

Perjantaiporinat
Avoin keskusteluryhmä mielenterveyden tueksi Soukan kappelin monitoimitilassa (Soukankuja 3) parillisten viikkojen perjantaisin klo 13–14.30 ajalla 8.9.–15.12.
Tied. Ritva Aarnio 040 537 6854.

Ruotsinkielinen keskusteluryhmä
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Joka toinen maanantai 18.9 alkaen klo 13-14.30 Olarin
kirkossa (ruotsinkielisellä puolella). Ryhmään voi osallistua ilman mitään ennakkoilmoittautumista. Tied. Nina
Wallenius, Diakonarbetare p. 050 432 4323.

Muita vertaistukiryhmiä Espoossa

Vertaistukiryhmä psyykkisesti sairastuneiden ja
mielenterveyskuntoutujien omaisille

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 kerran kuussa keskiviikkoisin
klo 18-20. 13.9. 11.10. 15.11. 13.12. Paikkana on Nöykkiön
neuvola (Oxfotintie 8, Espoo). Ilmoittaudu mukaan p. 040
7598941 tai klonnqvist(at)gmail.com tai tsalomki(at)gmail.
com.

•

Teemaillat psyykkisesti sairastuneiden omaisille
ja läheisille torstaina 21.9. ja 19.10. klo 18–20
kohtaamispaikka Meriemyssä, Merenkäynti 3,
Espoo. Kahvitarjoilu. Tiedustelut Tiina Pajula/Emy ry
p. 050 310 7987.

•

Vertaistukiryhmä psyykkisesti sairastuneiden omaisille ja läheisille kokoontuu kerran kuukaudessa
tiistaisin 19.9., 10.10., 14.11. ja 12.12. klo 17.30–19.
Kokoontumispaikkana Eedi Asumispalvelujen kerhotila, Kilonkallio 7, 4. krs, Espoo

Mieli maasta ry:n ryhmät
Vertaistukiryhmiä masentuneille www.mielimaastary.fi
• Raitin Pysäkin ryhmä (Konstaapelinkatu 1) tiistaisin 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 eläkeiän kynnyksellä olevien ryhmä maanantaisin klo
17.30-20.00. Tiedustelut Hannele Oksanen p. 050
500 1137.

Diakonia- ja kappelilounaat
Tarjolla kaikille, joilla on taloudellisia vaikeuksia tai jotka kaipaavat ruokaseuraa. Diakoniatyöntekijä on tavattavissa lounaan yhteydessä.
• Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, (6.9. alkaen) ti ja to 11.30-12.30, 3€
• Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, (4.9. alkaen) ma
ja to klo 11–13, 5€
• Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, (5.9. alkaen) ti
klo 11–12.30, 4€
• Suvelan uusi kappeli, Kirstintie 24, (5.9. alkaen) ti klo
12–13, 3€
• Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, (5.9. alkaen)
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. (11.1. alkaen) ke klo
11.30-12.30, lipunmyynti klo 11.15, 2,50 €
• Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, lounas ti klo 12.15,
4€
• Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8, (4.9 alkaen)
ma ja to klo 12-13, lipunmyynti klo 11.30-12.30, 3€
• Soukan kappeli, Soukankuja 3, (4.9 alkaen) ti klo 1112, lipunmyynti klo 10.30-11.30, 3€

Ääniä kuuleville vertaisryhmiä järjestää Suomen
Moniääniset ry
Vertaistukiryhmä ääniä kuuleville ma 11.9., 25.9., 9.10.,
23.10., 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. Vertaistukiryhmässä on mahdollisuus jakaa äänikokemuksia hyväksyvässä, luottamuksellisessa ilmapiirissä. Tiedustelut p. 040 830 9663
tai toimisto(at)moniaaniset.fi

Syömishäiriöliiton alueyhdistys Etelän SYLI
•

•
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Avoimet vertaistukiryhmät syömishäiriötä sairastaville ja siitä toipuville Sellon kirjastossa (ryhmätyötila Elina) keskiviikkoisin 13.9., 11.10., 15.11. ja 13.12
klo 17.30-19.00
Syömishäiriöt – mistä on kyse? Yleisöluento syömishäiriöön sairastuneiden läheisille ja ammatillisesti
kiinnostuneille tiistaina 31.10.2017 klo 17.30-19.30
Metropolia Leppävaaran auditoriossa (Vanha maantie 6)

Koulutusta vapaaehtoisille ja ryhmänohjaajille
Aika: pe 15.9. klo 12-16, pe 22.9. klo 12-16 ja pe 29.9. klo 11-14
Paikka: Unelma Tapiola, Kauppamiehentie 6, 2. kerros
Hinta: Maksuton
Koulutus antaa valmiudet toimia Espoon mielenterveysyhdistyksessä vapaaehtoisena ryhmänvetäjänä tai muussa
vapaaehtoistehtävässä. Hae kurssille 7.9. mennessä: Virpi Uusitalo p. 050 310 7981, virpi.uusitalo(at)emy.fi.
Jos kiinnostuit, mutta ajankohta ei sovi, ota yhteyttä!

MITEN TURVATA ITSENÄINEN
ASUMINEN SENIORINA?
…mistä neuvoa ja tukea?

järjestää keskustelutilaisuuden kaikille +65ikäisille ke 6.9.2017 klo 13-14.30. Aiheena
ikäasumisen pulmat, toiveet ja ennakointi.
Paikka: Meriemy, Merenkäynti 3, Kivenlahti.
Ilmainen kahvitarjoilu. Olet tervetullut!
Paikalla Suomen Asumisen Apu ry:n ohjaajia.
Maksutonta neuvontaa myös arkisin puh.
050 520 6046, info@asumisenapu.fi
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Yhdistys ja yhteystiedot
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.

Emyyn et tarvitse
lähetettä tai diagnoosia.
Tervetuloa mukaan
toimintaan!

Yhdistyksen jäsenmaksu
Vuodelle 2017 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 sinulle 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
Janne Törmänen
p. 050 312 5192
Järjestötyöntekijä
Minna Kettunen
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Järjestötyöntekijä
Jouni Laakkonen
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