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Kesä on ihanaa aikaa! Vaikkei tämä kesä ei ole meille vie-
lä tähän heinäkuun kolmanteen viikkoon mennessä hel-
teitä suonut, olemme ehtineet olla ulkona, käydä retkil-
lä, istua puutarhassa, kuunnella lintukuoroja, kastella 
varpaamme sateessa ja osa ehkä meressäkin. Olemme 
päivitelleet säätä kahvikupposen äärellä ja istuneet mil-
loin milläkin porukalla Emyn kohtaamispaikoissa rupa-
tellen ja toisiamme kuunnellen. Kenenkään en ole tänä 
kesänä kuullut valittavan liian kuuman sään aiheutta-
masta tukaluudesta, ja hyttysenpistoja on ainakin omis-
sa jaloissani tavanomaiseen kesään verrattuna merkittä-
västi vähemmän.

Elokuussa arki palaa takaisin urilleen ja tapahtu-
matarjonta vilkastuu. Erityisen maininnan tässä kuus-
sa ansaitsee tänä vuonna kolmipäiväisenä järjestettä-
vä Espoo-päivä. Emy järjestää yhteistyökumppanien 
kanssa pikniktapahtuman Samariassa lauantaina 25.8. 
Espoo-päivän ohjelmassa näytti olevan runsaasti muu-
takin kiinnostavaa tarjontaa. Nopean www.espoopai-
va.fi vilkaisun huomioista mainittakoon 26.8. klo 16-17 
Virastopihaa ihastuttava Bollywood-tanssi, Klobbenilta 
Pentalaan suuntaava risteily (tiedustelut p. 098050600), 
Bike-in-leffapiknik Keilalahdessa sekä useammassa 
paikassa kiertävä Katusirkusteatterikiertue (vau, mikä 
sana!).

Emy järjestää elokuussa retket Isoon Vasikkasaareen, 
Hankoon ja Seinäjoelle. Leiritoiminnan osalta tarjol-
la on Kutsu-hankkeen leiri Hvittorpissa, perinteinen lei-
ri Sierlassa ja syksyn kalastusleirille voi jo hakeutua. Osa 
Emyn ryhmistä aloittaa syyskautensa elokuussa, vaik-
ka varsinaisen syyskauden ryhmäesitteen saatkin sitten 

seuraavan lehden mu-
kana. Tokihan kohtaa-
mispaikat talkoineen 
ja kohtaamisineen 
ovat tavalliseen tapaan 
avoinna, sinua varten.

Eloisaa,
lämmintä ja ehkä
hieman romanttistakin 
elokuuta toivotellen,

Tiina :)

5.8. Kuukausikokous Meriemyssä

8.8. Retki Isoon Vasikkasaareen

9.8. Retki Hankoon

10.8. Onkiturnaus

21.-25.8. Koulujen salivuorot käynnistyvät

21.-22.8. Kuvataideryhmät käynnistyvät

22.-24.8. Kutsu-leiri Hvittorpissa

24.8. Teemailta omaisille Meriemyssä

28.8.-1.9. Sierlan leiri
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Emyn kuulumisia
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Kokoukset
Kuukausikokous 5.8.
Kesäkuun kuukausikokous pidetään 
lauantaina 5.8. klo 14 Meriemys-
sä. Tervetuloa mukaan suunnitte-
lemaan ja ideoimaan Emyn tulevaa 
toimintaa sekä sopimaan kohtaa-
mispaikkojen päivystysvuoroista. 
Kokous on avoin kaikille!

Elojuhlat
Emyn Elojuhlat pidetään sunnun-
taina 3.9. klo 12-15 Lilla Karyllissa. 
Jos haluat auttaa juhlien järjestämi-
sessä tai järjestää ohjelmaa juhliin, 
otathan yhteyttä Pirjoon p. 050 310 
7980. Juhlien jälkeen noin klo 15 pi-
detään Emyn kuukausikokous.

Retket
Avomielin-yhdistysten onkitur-
naus torstaina 10.8.
Onkiminen tapahtuu klo 9.45 alka-
en Vanhankaupungin kosken su-
vannon lupa-alueella, jossa myös 
onkiminen on luvanvaraista ja mak-
sullista (eikä siis tapahdu jokamie-
hen oikeudella). Saamme kuitenkin 
Helsingin kaupungilta tähän tapah-
tumaan ilmaiseksi onkimisluvat se-
kä onget ja syötit, joita on varat-
tu 25 osallistujalle (5 yhdistystä x 5 
hlöä/ yhdistys). Halutessasi voit tie-
tysti tuoda myös oman ongen, syö-
tit ja kylmälaukun saalista varten. 
Onkikilpailun, tulosten julistamisen 
ja palkintoseremonian jälkeen Kar-
vinen tarjoaa osallistujille makka-
ranpaistoa, kahvia ja muuta evästä. 
Joukkueisiin mahtuu 5 kilpailijaa/
yhdistys ja mukaan mahtuu myös 
viisi kannustajalle/yhdistys. Emyn 
porukoihin voit ilmoittautua otta-
malla yhteyttä Tiinaan p. 050 310 
7987. 

Saaristoveneellä Isoon Vasikkasaa-
reen tiistaina 8.8.
Yhteislähtö tapahtuu Meriemystä klo 
8.15. Emystä mukaan otetaan eväät, 
jotka kannetaan yhdessä Meriemystä 
Marinsatamaan. Jokainen osallistuja 
maksaa itse saaristovenematkansa kä-
teisellä (aikuiset meno-paluu 10€,  eri-
tyisryhmät 5€, Seniorien Sporttikortilla 
maksutta). Retken ohjelmassa on me-
rimatkan lisäksi makkaran paistamis-
ta sekä ulkoilua saaressa. Ilmoittaudu 
mukaan ilmoitustaulun listan kautta.

Retki Kissojen yöhön Korkeasaa-
reen perjantaina 8.9.
Teemme retken kissojen yöhön Kor-
keasaareen perjantaina 8.9. Lähdem-
me retkelle yhtämatkaa Lilla Karyllista 
klo 16. Tapahtuma kestää klo 24 saak-
ka, mutta palaamme Espooseen yh-
teisesti sovittavan aikataulun mukaan. 
Kissojen yössä Korkeasaaressa näkee 
eläviä tulia ja kissapetoja aktiivisimmil-
laan. Retken omavastuuhinta on 10€/
osallistuja, joka maksetaan käteisel-
lä ohjaajalle ennen retkeä (saat käteis-
maksusta kuitin). Halutessasi ilmoittau-
du mukaan Emyn kohtaamispaikkojen 
ilmoitustaulun listojen kautta.

Leirit
Kutsu-hankkeen kesäleiri
Emyn Kutsu-hanke järjestää kesäleirin 
Hvittorpissa 22.-24.8.2017. Ohjelmas-
sa on virkistystä, kesästä nauttimista ja 
yhdessä tekemistä! Leiri on tarkoitet-
tu ensisijaisesti Kutsu-hankkeen kaut-
ta Emyn toimintaan mukaan tulleil-
le henkilöille, jotka eivät aiemmin ole 
osallistuneet Emyn leireille. Leirin osal-
listumismaksu 20€, täysihoito. Hae mu-
kaan leirille ottamalla yhteyttä Virpiin 
tai Arttuun ajalla 31.7.-4.8. (Virpi p. 050 
310 7981 tai Arttu p. 050 312 5193).

Sierlan leiri Emyn jäsenille
Sierlan vanhassa koulussa, nykyises-
sä Espoon kaupungin leirikeskuk-
sessa, Nummella Lohjan kunnassa 
järjestetään Emyn leiri ajalla 28.8.-
1.9.2017. Sierlan leirillä tehdään se-
kä ateriat että leirin järjestelyihin 
liittyvät työt yhdessä talkoovoimin. 
Leirille hakeutuminen oli heinä-
kuussa, mutta mahdollisia vapaita 
paikkoja voit tiedustella Tiinalta p. 
050 310 7987. Leirin kaiken kattava 
osallistumismaksu on 45€/jäsen ja 
Emy tarjoaa loput.

Kalastusleiri 18.-21.9.2017
Emyn jäsenille suunnattu kalastus-
leiri Inkoon Gölisnäsissä pidetään 
syyskuussa viikolla 38 maanantaista 
torstaihin. Leirin hinta on 40€/jäsen 
sisältäen matkat, mökkimajoituk-
sen ja eväsruoat. Leirille lähdetään 
yhteiskyydeillä Lilla Karyllista 18.9. 
klo 9.30 ja mukaan mahtuu noin 10 
emyläistä. Leirin ohjelmassa on pää-
asiassa kalastusta. Hae mukaan lei-
rille elokuun aikana kirjoittamalla 
etu- ja sukunimesi sekä mahdolliset 
lisätiedot erityisruokavaliostasi koh-
taamispaikan ilmoitustaulun listalle 
tai puhelimitse. Leirille hakeneille il-
moitetaan viikolla 36 kirjeitse. Tie-
dustelut leiristä Tiinalta p. 050 310 
7987.

Emyn jäsenten syysleiri
Syysleiri tullaan järjestämään Es-
poon seurakuntien leirikeskukses-
sa Hilassa Kirkkonummella mar-
raskuussa viikolla 45 (ma-pe). 
Tarkemmat tiedot leiristä ja hakeu-
tumisohjeet saat Emyn syyskuun 
tiedotteesta.  

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 avaamme 
sinulle oven. 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.

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
•	 ke 2.8. alkaen avoinna 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.

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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Emyssä on kesälläkin ryhmätoimintaa! Tule mukaan rohkeasti, ennakkoon ei tarvitse ilmoittautua ellei toisin mai-
nita. Lisätietoja Emyn ryhmätoiminnasta antaa toiminnanohjaaja Pirjo Heikkinen p. 050 310 7980.
Syyskuun tiedotteesta näet syksyn koko ryhmätarjonnan!

Elokuun ryhmätoiminta Emyssä

Liikuntaa 

Jalkapallojoukkue FC Askel har-
joittelee maanantaisin klo 15–16 
Laaksolahden tekonurmella (Läh-

depurontie). Keskiviik-
koisin klo 15–16 

Keski-Espoon teko-
nurmella (Kylävai-
niontie 20). Pelaami-

nen on maksutonta ja 
pääasiana hauskanpito. 

Kaikki kiinnostuneet, taidoista riip-
pumatta mukaan pelaamaan! Tie-
dustelut Kaj Järvisalo, p. 050 552 
1049.

Sählyä pelataan tiistaisin 22.8. alka-
en klo 17-18 Koulumestarin koulul-
la (Muuralanpiha 
3) sekä torstai-
sin 24.8. alkaen 
klo 20.30–21.30 
Omnian ammat-
tiopiston salissa 
(Kirkkokatu 16). Mukaan treeneihin 
tarvitset sisäkengät ja rennot vaat-
teet. Mailan ja pallon saat tarvitta-
essa lainaksi.

Itämaista tanssia (vain naisil-
le) tiistaista 22.8. alkaen klo 18–19 
Lagstads skolan salissa (Espoonka-
tu 7) Mukaan sisäkengät (tai sukat) 
ja rennot vaatteet. Vetäjänä Heta. Il-
moittaudu mukaan Pirjolle p. 050 
310 7980.

Yleisurheilua treenataan torstaisin 
klo 14-15.30 Leppävaaran stadionil-
la. Tervetuloa treenaamaan pituus-
hyppyä, juoksua, kävelyä, turbo-
keihästä ja kuulantyöntöä hyvässä 
hengessä. Yleisurheilutreenit järjes-
tetään torstaisin ajalla 1.6.-24.8.2017. 
Treenien mahdollista peruuntumis-
ta sateisen sään vuoksi kannattaa 
tiedustella aamupäivällä soittamal-
la Lilla Karyllin puhelimeen.

Sulkapalloa pelataan keskiviikkoi-
sin 23.8. alkaen klo 19.30–21 Meri-
torin koulun salissa (Merivalkama 9). 
Mukaan sisäkengät ja rennot vaat-
teet, mailan ja pallon saa tarvittaes-
sa lainaksi. Vetäjänä Anssi.

Emyn kuntosalivuoro Kannusil-
lanmäen väestönsuojan/urheiluhal-
lin kuntosalissa (Kannusillankatu 4) 
perjantaisin 25.8. alkaen klo 16–17. 
Mukaan sisäkengät, rennot vaatteet, 
pyyhe ja peseytymisvälineet. Tarvit-
taessa saat laiteopastusta.

Joogaa Lempeää ja helppoa kaikille 
sopivaa hathajoogaa ESKOn tiloissa 
(Pappilantie 2) perjantaisin klo 13-
14.15 pe 25.8. alkaen sekä Lagsta-
din koulun salissa maanantaisin klo 
17-18 ma 21.8. alkaen. Pue yllesi mu-
kavat, joustavat vaatteet, ja muistat-
han olla syömättä tai juomatta puoli 
tuntia ennen ja jälkeen joogan. Ota 
mukaan ohut pyyhe/viltti. Ilmoit-
taudu perjantain joogaa varten en-
nakkoon Pirjolle 050 310 7980.

Emyn keilausryhmä kokoontuu  
tiistaina 8.8. lähdemme yhdessä Ta-
piolaan keilaamaan. Tapaaminen Ta-
piolan keilahallilla ennen klo 13.45. 
Ilmoittauduthan mukaan ennak-
koon ilmoitustaulun listalle tai soit-
tamalla p. 09 8632031.

Keskustelua
Vertaistukea ahdistukseen Lisätie-
dot syyskuun tiedotteesta.

Valonpisarat - ryhmä pakko-oirei-
sesta häiriöstä kärsivien tueksi Lisä-
tiedot syyskuun tiedotteesta.

Keskusteluryhmä kaksisuuntais-
ta mielialahäiriötä sairastavil-
le parillisten viikkojen tiistaisin 5.9. 
lukien klo 18–19.30 Lilla Karyllissa. 
Tervetuloa!

Meren ja taivaan välillä keskustelu-
ryhmä diakonin ohjaamana Merie-
myssä parittomien viikkojen torstai-
sin klo 14–15.30. Tervetuloa!
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Teemaillat omaisille yhteistyössä 
Emy & Espoonlahden seurakunta. 
Kokoonnumme Meriemyyn kuunte-
lemaan ja keskustelemaan vaihtuvin 
teemoin. Tapaamiset to 24.8., 21.9. 
ja 19.10. klo 18-20. Tervetuloa kaik-
ki mielenterveyskuntoutujien omai-

set ja läheiset.

Musiikkia

Levyraati kokoontuu Meriemyssä 
jälleen syyskuussa

Bänditaitoryhmä kokoontuu Lilla 
Karyllin yläkerran musiikkihuonees-
sa perjantaisin 25.8. alkaen klo 13-
14 Ohjaajana musiikkipedagogi Sa-
ri J. 

Lauluryhmä Kylämajassa.  Lisätie-
dot syyskuun tiedotteesta.

Musiikkiraati Lisätiedot syyskuun 
tiedotteesta.

Ilmaise taiteella

Kulttuurin ystävät Lisätiedot syys-
kuun tiedotteesta.

Runoryhmä Lisätiedot syyskuun 
tiedotteesta.

Ku vat a i d e r y h-
mä Sielun mai-
semien maalarit 
kokoontuu Lil-
la Karyllissa maa-
nantaisin 21.8. alkaen klo 17–19 
ja Mielen maisemien maalarit Me-
riemyssä tiistaisin 22.8. alkaen klo 
16.30. Ryhmät ovat avoimia kaikil-
le ja osallistuminen ei edellytä ko-
kemusta kuvataiteen tekemisestä, 
rohkeasti mukaan vaan! Ohjaajana 
Olavi.

Teatteriryhmä aloittaa ma 
21.8.2017 klo 13.30-15.00 ESKO-Sa-
lissa. Teatteriryhmä kokoontuu 21.8. 
alkaen maanantaisin klo 14-15.30 
ESKO:n tiloissa, Pappilantie 2. Ryh-
mässä harjoitellaan ilmaisutaitoa ja 
näyttelemistä teatterikoulun opet-
tajan ohjauksella. Ilmoittaudu Pirjol-
le p. 050 310 7980.

Toimintaa ja tutustumista

Avoimet ystäväryhmät uusia ys-
täviä kaipaaville. Ystäväryhmä ko-
koontuu Villa Apteekin alakerrassa 
Askeleen sohvatilassa keskiviikkoi-
sin klo 15.30-17.00: 2.8., 9.8., 16.8., 
23.8., 30.8. (Osa kerroista voi olla 
omatoimisia.)

Torstai-illan ruokaryhmä Lisätie-
dot syyskuun tiedotteesta.

Tutustumisryhmä pidetään torstai-
sin klo 13.30–15. Tapaaminen ryh-
mää varten Lilla Karyllissa, muistat-
han ilmoittautua mukaan (Virpi p. 
050 310 7981). Ryhmään toivote-
taan tervetulleiksi kaikki Emyyn tu-
tustujat sekä jo pidempään yhdis-
tyksessä mukana olleet. Ryhmässä 
tutustutaan toisiin toiminnan mer-
keissä, yhteistyössä HUS. Ryhmäker-
tojen teemoja: 3.8. Smoothie-baa-
ri, 10.8. Mölkkyä ja fresbeetä, 17.8. 
Kävelyretki (sateella levyraati), 24.8. 
Petankkia ja Tikanheittoa (sateella 
lautapelejä), 31.8. Piirakanleivontaa 
ja kesärunoja.
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Kuvia kesäretkiltä

Tunnelmia Avomielinyhdistysten 
minigolfkisoista

Kukkalaatikko Lilla Karyllin puutarhassa

Tunnelmia Suomenlinnan retkeltä Eväiden nauttimista ja jutustelua 
Suomenlinnassa
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Tarjolla luottamuksellista ja terapeuttista keskusteluapua

Koetko haasteita jaksamisessa? Haluaisitko pohtia enemmän suhdetta omaan itseesi ja ympäristöösi, kohentaa it-
seluottamustasi tai parantaa elämänhallintaasi jollain muulla tavalla? Olen aloittanut kognitiivisen käyttäytymiste-
rapian opinnot vuoden 2017 alussa Tampereen Yliopistossa ja tarjoan työssäoppimiseni tiimoilta mahdollisuutta il-
maiseen keskusteluapuun Emyn tiloissa. 

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa haetaan aktiivisesti ja määrätietoisesti helpotusta niihin vaikeuksiin, joi-
den vuoksi avun piiriin hakeudutaan. Alueita, joissa terapiassa käytetyt hoitomenetelmät ovat osoittautuneet eri-
tyisen tehokkaiksi, ovat esim. ahdistuneisuus-, pelko-, ja masennusongelmat, syömis- ja unihäiriöt, oppimisvaikeu-
det, seksuaaliset ja muut parisuhdeongelmat, riippuvuudet, skitsofrenia ja erityyppiset stressi- ja terveysongelmat 
sekä lapsuuteen tai kehitysvammaisuuteen liittyvät häiriöt. Terapian tavoitteena on auttaa sinua saavuttamaan sel-
laisia elämäntaitoja ja uusia käyttäytymismalleja, jotka lisäävät elämänlaatuasi ja kykyä selviytyä nykytilanteessa. 
Työskentelyn keskiössä ovat omat henkilökohtaiset tavoitteesi, joihin terapiassa pyritään. 

Pohjakoulutukseltani olen sosionomi (AMK). Aikaisempaa kokemusta minulla on mm. nuorten aikuisten paris-
sa työskentelystä sekä neuropsykiatrisista oireyhtymistä ja kehityshäiriöistä. Toivon terapiakeskusteluista kuitenkin 
hyvin monipuolista kokemusta, mikä on myös käymäni koulutuksen edellytyksiä. Parhaimpien mahdollisten tulos-
ten saavuttamiseksi, toivon että pystyt sitoutumaan säännöllisiin tapaamisiimme, joiden keskimääräinen kesto on 
noin 20 tapaamista. 

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä minuun sähköpostitse tiina.maria.myllymaki@gmail.com tai toiminnanohjaaja 
Tiina Pajulaan, puh. 0503107987, tiina.pajula@emy.fi

Emyn kautta voi hakeutua luottamuksellisiin keskusteluihin psykoterapiaopiskelijoiden kanssa

Opiskelijoiden esittelyt löytyvät Emyn kotisivuilta www.emy.fi/apua-ja-tukea. Jos et käytä internettiä, voit tiedustel-
la asiasta Tiinalta p. 050 310 7987.

Psykoterapiaopiskelijat Emyssä

Olen yksin
seinät puhuvat

tuuli vinkuu
miksen minäkin

alan olla väsynyt
mukamas

JN -17
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Kaipaatko tekemistä arkeen ja kesäksi? Tule viihtymään Espoon 
Kipinän puutarhalle. Opettelemme yhdessä viljelyä ja puutarha-
palstan hoitamista hyvässä seurassa!

Puutarhatoimintaa koordinoi Espoon Kipinä (aikuisten so-
siaalipalvelut/Espoon kaupunki) ja Espoon mielenterveysyh-
distys EMY ry. Mikäli haluat mukaan puutarhatoimintaan, otat-
han 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.

Stora Blindsundiin pääsee koko kesän ajan saunomaan ja uimaan. 
Soutuvene noutaa saunojat Nuottaniemen venesataman (Nuot-
tatie 19, Matinkylä) itäreunan laiturista.

Parittomilla viikoilla keskiviikkoisin on naistenvuoro (haku 
laiturilta klo 18). Parillisilla viikoilla keskiviikkoisin on sekä mies-
ten että naisten vuorot: miehet klo 17-18.30 (haku laiturilta klo 
17) ja naiset klo 18.30-20 (haku laiturilta klo 18). Saunamaksu on 
3€. Otathan omat saunomistarvikkeet, laudeliinat ja eväät mu-
kaan. Lemmikkieläimiä ei voi saareen tuoda. Saaressa on mak-
karanpaistomahdollisuus ja tarjolla on kahvia ja teetä. Järjestäjä: 
SeKaVa (seurakunnat, kaupunki, vapaat järjestöt).
Lisätietoja p. 044 068 8068.

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.

Tekemistä puutarhalla

Saareen saunomaan
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Kesäpäivä ja sotahistoriallinen retki Hankoon
Teemme retken Hankoon keskiviikkona 9.8. Suuntaamme Lilla Karyllista klo 9 bussikuljetuksella Hankoon, jossa tu-
tustumme sotahistoriallisiin nähtävyyksiin, kuten Rintamamiesmuseoon. Retki sisältää melko paljon kävelyä ja tas-
kulamppu on hyvä ottaa mukaan. Retkellä käymme lounaalla paikallisessa ravintolassa. Retkellä oppaamme Emyn 
puheenjohtaja Tomi kertoo Hangosta ja sen historiasta. Palaamme takaisin Espooseen samana päivänä noin klo 17. 
Retkimaksu on 15€/henkilö. Retki on täynnä. Huomaathan, että heinäkuun tiedotteessa oli retkestä väärää tietoa.

Mielenterveyden keskusliiton Kulttuuri- ja yleisurheilupäivät
Teemme 25.-27.8.2017 retken Mielenterveyden keskusliiton Kulttuuri- ja yleisurheilupäiville eli Komiasti yhyres-ta-
pahtumaan Seinäjoelle. Hakeutuminen retkelle oli heinäkuussa, mahdollisia peruutuspaikkoja voit kysyä Tiinalta.

Espoo-päivän yhteinen picnic – rento hyvän mielen tapahtuma 25.8. klo 12-15
Samarianmäen nurmialueella (Terveyskuja 2) Samarianmäellä rento koko perheen kaupunkitapahtuma, chillailua 
ja grillailua. Ohjelmassa mm. kahvila, grillausta, livemusiikkia, eläimiä, kirjastoauto, kasvomaalausta, tuo ja vie -ta-
varatori ja muuta kivaa toimintaa koko perheelle. Myös alueen toimijat esittäytyvät. Tapahtumapaikka on Espoon 
keskustassa, Samarianmäen nurmialueella punaisten puutalojen välissä. Järjestäjänä joukko alueen toimijoita, mu-
kaan lukien Emy.

Miten turvata itsenäinen asuminen seniorina? Mistä neuvoa ja tukea?
Asumisen apu tuki- ja neuvontapalvelu järjestää keskustelutilaisuuden kaikille +65 ikäisille Meriemyssä keskiviikko-
na 6.9. klo 13-14.30. Aiheena on ikäasumisen pulmat, toiveet ja ennakointi. Ilmainen kahvitarjoilu, olet tervetullut! 
Paikalla on Suomen Asumisen Apu ry:n ohjaajia.

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 1.8. - 7.9. Virpi Uusitalo p. 050 310 7981, virpi.uusitalo(at)emy.fi. Jos kiinnostuit, 
mutta ajankohta ei sovi, ota yhteyttä!

Emyllä on soutuvene Bodomilla
Emyläisillä on mahdollista lainata yhdistyksen venettä, joka sijaitsee Espoon Bodom-järven rannalla. Vene on sou-
dettava ja siihen mahtuu mukavasti kaksi henkilöä. Veneen käytöstä voit keskustella joko Tiina Pajulan tai Kaj Järvi-
salon kanssa.

Ja eikun menoksi
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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. 

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.

Seurakuntien toimintaa

Espoon seurakuntien diakoniaretket

• 7.9. Hvittorp (Vietämme mukavan syksyisen päivän 
yhdessä ulkoilun ja muun toiminnan parissa. Muka-
na Olarin seurakunnan pastori Jarmo Jussila ja dia-
koni Tanja Puhakka. Ilmoittautumiset pe 18.8 klo 10-
15 ja 21.8. klo 10-15. Diakoni Tanja Puhakka 050 361 
3357. Hinta 15€/hlö.)

•	 Emyn	Kutsu-hankkeen	ja	seurakunnan	yhteinen	päi-
väretki Hilan leirikeskukseen 5.10. Retki on suun-
nattu yksinäisyyttä kokeville. Retken ohjelmassa on 
keskustelua, ulkoilua, saunomista, vapaaehtoinen 
hartaushetki ja askartelua. Hinta 10€/osallistuja, si-
sältää 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)

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
Merivirta 3, Kivenlahden ostari
•	 jakaa elintarvikkeita ma-pe klo 9, vuoronumerot 

jaetaan klo 8.40. Syyskuun alusta ruokajako siirtyy 
Espoonlahden kirkolle.

Raitin Pysäkki
Konstaapelinkatu 1
•	 avoinna arkisin klo 10 -14
•	 elintarvikejakelu on elokuussa viikolle 32 asti 

tiistaisin ja torstaisin klo 11 sekä viikolta 33 lähtien 
tiistaisin ja perjantaisin klo 11.

•	 Kotiruokaa tarjolla edulliseen hintaan ke klo 12.

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

MieTe
Vertaistukea yksinäisyyteen ja masentuneisuuteen Sou-
kan kappelilla, tauolla kesä-elokuun. MieTe 11.9. alkaen 
maanantaisin Espoonlahden kirkolla klo 18-20. Mukana 
vertaisohjaaja. Tied. diakoni Marja-Liisa Kiiski 050-375 
2585.
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Diakonia- ja kappelilounaat - tiedustele 
kesätauot omasta seurakunnastasi
Lounastoiminta käynnistyy jälleen seurakunnas-
ta riippuen pääsääntöisesti elo-syyskuussa. Tar-
jolla kaikille, joilla on taloudellisia vaikeuksia tai jotka 
kaipaavat ruokaseuraa. Diakoniatyöntekijä on tavat-
tavissa lounaan yhteydessä.
•	 Suvelan kappeli (Kirstintie 24) ti ja to klo 12–13, 

hinta 3€.
•	 Viherlaakson	kappeli	(Viherkalliontie	2)	ti	klo	12–

13, hinta 4€.
•	 Auroran	 kappeli	 (Heininiemenpolku	 1)	ma	 ja	 to	

klo 11–13, hinta 4€.
•	 Soukan	 kappeli	 (Soukankuja	 3)	 ma,	 ti	 ja	 to	 klo	

11–12, lipunmyynti 10.30–11.30, hinta 3€, 14.8. 
alkaen.

•	 Leppävaaran	 kirkko	 (Veräjäkallionkatu	 2)	 ti	 ja	
torstaisin klo 11.30–12.30, hinta 3€. 5.7. alkaen.

•	 Olarin	 kappeli	 (Kuunkehrä	 4)	 keskiviikkoisin	 klo	
11.30, hinta 2,50€.

•	 Matinkappeli	(Liisankuja	3)	ti	klo	13,	hinta	2,50€.
•	 Tapiolan	kirkko	(Kirkkopolku	6)	ti	lipunmyynti	klo	

11.30, lounas alkaen klo 12.15 hinta 4€. 
•	 Kauklahden	kappeli	(Kauppamäki)	ti	klo	11,	hinta	

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. Lapsesi on ehkä 
vauva, ehkä jo isompi, sillä joskus masennuksen huomaa 
vasta myöhemmin. Diagnooseja emme kysele. Mukaan voi 
tulla millä kerralla tahansa, myös kesken kautta. Ryhmä on 
aikuisille, mutta hätätapauksessa pienen vauvan voi ottaa 
mukaan. Äimän vertaistukiäitien ohjaama ryhmä on maksu-
ton. Äimän vertaistukiryhmä kokoontuu
•	 Espoossa kerran kuussa keskiviikkoisin klo 18-20. 16.8. 

13.9. 11.10. 15.11. 13.12. Paikkana on Nöykkiön neuvola 
osoitteessa Oxfotintie 8, Espoo. Ilmoittaudu mukaan p. 
040 7598941 tai klonnqvist(at)gmail.com tai tsalomki(at)
gmail.com.

Vertaistukiryhmä psyykkisesti sairastuneiden 
omaisille on kesätauolla

Lisätietoja www.otu.fi.

Mieli maasta ry:n ryhmät
Vertaistukiryhmiä masentuneille www.mielimaastary.fi
•	 Raitin Pysäkin ryhmä (Konstaapelinkatu 1) tauolla 

15.8.2017 saakka, jonka jälkeen 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 eläke-
iän kynnyksellä olevien ryhmä maanantaisin klo 
17.30-20.00. Tiedustelut Hannele Oksanen p. 050 
500 1137.

Ääniä kuuleville vertaisryhmiä järjestää Suomen 
Moniääniset ry
Espoon alueen ryhmät ovat kesätauolla. Tiedustelut p. 
040 830 9663 tai toimisto(at)moniaaniset.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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Mielenterveyden keskusliiton kursseja

Keinoja omaan kuntoutumiseen 23.10.-27.10.2017 
(kurssipaikka avoinna)

1. jakso 23. - 27.10.2017, 2. jakso keväällä 2018
Kurssi tarjoaa tietoa kuntoutumisesta, vertaistukea ja uusia kokemuksia. Kurssi antaa tietoa sairaudesta ja sen vaiku-
tuksista, voit etsiä omassa elämässäsi olevia hyvinvointia ja jaksamista lisääviä asioita, edistää ja ylläpitää toiminta-
kykyä. Löydetään oma yksilöllinen kuntoutumisen polku. Kurssi on osallistujille maksuton. Kurssiin sisältyy täysihoi-
to. Lääkärin suosituksella voi matkakuluihin hakea jälkikäteen Kelalta korvausta (omavastuu 25€/suunta).

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan hoitavan tahon suositus, josta ilmenee perustelut kurssin tarpeelle. Matkakulujen 
korvaamiseksi tarvitaan lääkärin vapaamuotoinen lausunto. Hakemukset 15.9.2017 mennessä.

Keinoja omaan kuntoutumiseen luonto ja liikunta 6.11.-
10.11.2017
(Kurssipaikka avoinna)
1. jakso 6. - 10.11.2017, 2. jakso keväällä 2018

Kurssi on suunnattu työelämän ulkopuolella oleville mielenterveyskuntoutujille, jotka ovat kiinnostuneita liikun-
nan merkityksestä hyvinvointiin. Lisätietoja kuntoutussuunnittelija Isko Kantoluodolta p. 050 306 8379 tai isko.
kantoluoto(at)mtkl.fi. Kurssilla on päivittäin ohjattua liikuntaa.

Kurssi tarjoaa tietoa kuntoutumisesta, vertaistukea, uusia kokemuksia ja liikkumista luonnossa. Kurssin tavoitteena 
on edistää ja ylläpitää toimintakykyä liikunnan avulla, antaa tietoa sairaudesta ja sen vaikutuksista, etsiä omassa elä-
mässä olevia hyvinvointia ja jaksamista lisääviä asioita sekä löytää oma yksilöllinen kuntoutumisen polku.

Kurssi on osallistujille maksuton. Kurssiin sisältyy täysihoito. Lääkärin suosituksella voi matkakuluihin hakea jälkikä-
teen Kelalta korvausta (omavastuu 25€/suunta). Hakemukset 29.9.2017 mennessä

Mielenterveyden keskusliiton kursseille haetaan ensisijaisesti sähköisesti keskusliiton internetsivujen kautta www.
mtkl.fi. Sivuilta löydät myös muut keskusliiton tarjoamat kurssit ja palvelut. Kysythän tarvittaessa neuvoa tai apua 
Emyn työntekijöiltä! Kurssihakemuksen liitteineen voi lähettää myös postitse osoitteeseen:

Mielenterveyden keskusliitto/KURSSIT
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
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Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo Mentalhälsoförening EMFrf ) on mielen-
terveyskuntoutujien potilasyhdistys. Tarkoituksenamme on yhdistää ja aktivoida Es-
poon ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveysongelmia kokeneita sekä herättää 
ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden 
alueella. Tarkoituksemme toteuttamiseksi järjestämme ryhmä-, opinto- ja työtoimin-
taa, tapahtumia, retkiä, leirejä ja matkoja sekä kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. 
Tarvittaessa myös informoimme viranomaisia jäsentemme tarpeista. Annamme mie-
lellämme lisätietoa yhdistyksen toiminnasta. Emyn arvot ovat jäsenlähtöisyys, itse-
määräämisoikeus, yhdenvertaisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus.

Yhdistyksen jäsenmaksu
Vuodelle 2017 jäsenmaksu on 23 € ja kannatusjäsenmaksu on 100 €. Jäsenyys kan-
nattaa, mutta moneen yhdistyksen toimintaan voit osallistua, vaikket olisikaan jä-
sen. 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 puhelinnu-
merosi. Käteisellä jäsenmaksun voi maksaa kohtaamispaikassa Emyn ohjaajalle, jo-
ka 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 Janne Törmänen p. 050 312 5192 janne.tormanen(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 
toimintaan!

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