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Emyn kuulumisia
Suomen kesä on kauneimmillaan, eikös? Linnut laulavat ja ihmiset viihtyvät ulkona. Kaupunki ja lähiluonto
tarjoavat parastaan. Heinäkuussa on Emyssäkin paljon
mukavaa tekemistä ja yhdessäoloa. Tarjolla on kohtaamispaikkoja, puutarhatoimintaa Kauklahdessa ja talkootoimintaa kohtaamispaikoissa sekä ryhmiä ja retkiä.
Isoon Vasikkasaareen suunnataan saaristoveneen kyydillä tiistaina 11.7. ja Turkuun paikallisen mielenterveysyhdistyksen vieraaksi Jokke-jokijunakierrokselle lähdetään keskiviikkona 5.7.
Vaikka eletäänkin keskikesää, alkaa olla aika suunnata katsetta syyskauteen, lähinnä Emyn ryhmätoimintojen suunnittelemisen osalta. Minkälaisia ryhmiä syksylle toivotaan? Mihin sinä osallistuisit? Millä tavoin
kohtaamispaikka Meriemyn tiistai- ja torstaipäiviä olisi hyvä aktivoida? Onko sinulla esimerkiksi jokin taito, jota haluat jakaa muille tai idea, josta muutkin iloitsivat? Minkälaiseen vapaaehtoistoimintaan sinä haluat
antaa panoksesi? Kerään ideioita ja toiveita Emyn syksyn 2017 toimintaan liittyen nettisivujen palautelomakkeen (http://emy.fi/anna-palautetta/) sekä kohtaamispaikkojen aloitelaatikoiden kautta. Minua voi lähestyä
myös henkilökohtaisesti, puhelimitse tai sähköpostilla.
Kehitetään yhdessä Emyä
niin, että jokainen voi kokea osallisuutta ja kuulua
porukkaan!
Kiitos kaikille tähän
tiedotteeseen juttuja lähettäneille. Otan mielelläni jatkossakin vastaan
kirjoituksia, piirroksia, sarjakuvia ja runoja tiedotetta elävöittämään.
Ehkäpä pieni joutilaisuustuokio puistonpenkillä tai riippumatossa
kannustaisi luovuuteen?
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Aineisto: Otamme mielellämme vastaan kirjoituksia,
runoja, piirroskuvituksia, kannen taustakuvaehdotuksia,
sarjakuvia ynnä muuta. Materiaali tulee toimittaa edeltävän kuukauden puoliväliin mennessä sähköpostitse
tiina.pajula(at)emy.fi, postitse kohtaamispaikkaan tai
henkilökohtaisesti tuomalla.
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Kannen kuva: Ari Mikkola

Kokoukset

maksutta). Retken ohjelmassa on meKuukausikokous 1.7.
rimatkan lisäksi makkaran paistamista
Kesäkuun kuukausikokous pidetään sekä ulkoilua saaressa. Ilmoittautumilauantaina 1.7. klo 14 Meriemys- nen tapahtuu retkille heti kunkin kuusä. Tervetuloa mukaan suunnitte- kauden alussa.
lemaan ja ideoimaan Emyn tulevaa
toimintaa sekä sopimaan kohtaa- Avomielin-yhdistysten kanssa yhmispaikkojen päivystysvuoroista. dessä Suomenlinnaan piknikille
Kokous on avoin kaikille!
Keskiviikkona 12.7. lähdetään yhdessä
viettämään päivää Suokissa! Laitetaan
iso piknikleiri pystyyn, ulkopelejä mukaan ja mennään polskimaan uimaranAvomielin-yhdistysten yhteinen nalle. Ja jos sattuu satamaan räntää,
minigolfturnaus
niin taskulamput ja sään mukainen
Tiistana 4.7. klo 15 Taivallahden mi- varustus päälle ja seikkaillaan vaiknigolf – radalla. Majakka ry tarjoaa ka tunneleissa. Emyläisten tapaamikilpailun lomassa mehua, kahvia, nen yhteislähtöä varten Lilla Karyllisteetä voileipiä ja pullaa. Emyn jouk- sa klo 11.30. Ilmoittauduthan mukaan
kueeseen kaivataan viisi pelaajaa - viimeistään 5.7. kirjoittamalla nimesi
jos mielit mukaan, otathan yhteyttä Emyn ilmoitustaulun listalle. Voit myös
Tiinaan p. 050 310 7987.
saapua suoraan Kauppatorille Suomenlinnan lauttarantaan klo 12.45,
Kesäretki ajelemaan Jokke-joki- mutta kerro siitä ilmoittautumisesi yhjunalla Aurajoen rannoille
teydessä. Jos toivot lähtöä MeriemysTurun mielenterveysyhdistys ITU ry tä, ota yhteyttä Emyn Tiinaan. Piknikilkutsuu emyläiset kanssaan jokijuna- le meidät kutsui Helmi ry.
ajelulle Aurajokirannan kauniisiin
maisemiin. Retki järjestetään ke 5.7. Kesäpäivä Hangossa
Mukaan mahtuu 16 emyläistä ja joi- Teemme retken Hankoon tiistaina
takin paikkoja voi vielä olla vapaa- 9.8. Suuntaamme Lilla Karyllista klo 9
na. Jos haluat mukaan, ilmoita sii- bussikuljetuksella Hankoon, jossa tutä suoraan Tiinalle p. 050 310 7987. tustumme nähtävyyksiin ja käymme
Retkipäivän ohjelmassa on jokijuna- pizzalla. Retkellä oppaamme Emyn puajelun ja Aurajokirantaan tutustu- heenjohtaja Tomi kertoo Hangosta ja
misen lisäksi lounas ITU ry:n kohtaa- sen historiasta. Palaamme takaisin Esmispaikassa sekä omakustanteiset pooseen samana päivänä noin klo 17.
päiväkahvit Turun linnan puistossa. Retkimaksu on 15€/henkilö. Jos
Varaathan siis mukaan hieman kä- haluat mukaan, kirjoita nimesi Emyn
teistä rahaa. Retkeltä palataan Es- ilmoitustaulun listalle heinäkuun loppooseen iltapäivällä, noin klo 16 puun mennessä. Jos et ole jäsen, varhujakoissa. Retkimaksu on 15€/ mistathan, että Emyllä on sinun yhosallistuja, Emy tarjoaa loppuosan. teystietosi! Retkelle mahtuu mukaan
noin 14 emyläistä.
Saaristoveneellä Isoon Vasikkasaareen ti 11.7. ja ti 8.8.
Mielenterveyden keskusliiton KultYhteislähtö molemmille retkille ta- tuuri- ja yleisurheilupäivät
pahtuu Meriemystä klo 8.15. Emystä Teemme elokuussa 25.-27.8.2017 retmukaan otetaan eväät, jotka kanne- ken Mielenterveyden keskusliiton
taan yhdessä Meriemystä Marinsa- Kulttuuri- ja yleisurheilupäiville eli Kotamaan. Jokainen osallistuja maksaa miasti yhyres-tapahtumaan Seinäjoitse saaristovenematkansa käteisel- elle. Mukaan retkelle voit hakeutua
lä (aikuiset meno-paluu 10€, erityis- soittamalla viimeistään 12.7. Tiina Paryhmät 5€, Seniorien Sporttikortilla julalle p. 050 310 7987. Ennen soittoasi

Retket
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Ajankohtaisia
mieti jo valmiiksi, mihin työpajoihin
ja lajeihin haluat osallistua. Työpajavaihtoehtoja ovat kulttuurikävely, räppipaja, tanssiinkutsu, mielen hyvinvointipaja, valokuvapaja,
voimapolku -luontovoimavarana,
tarinapaja ja kävelykoutsipaja. Ilmoittautumisen vaativia kilpailulajeja ovat 1000m kävely, kolmiottelu,
ruotsalaisviesti sekä tanssikilpailu.
Lisätietoja www.mtkl.fi tai soittamalla Tiinalle.

Leirit
Sierlan leiri Emyn jäsenille
Sierlan vanhassa koulussa, nykyisessä Espoon kaupungin leirikeskuksessa, Nummella Lohjan kunnassa
järjestetään Emyn leiri ajalla 28.8.1.9.2017. Sierlan leirillä tehdään
sekä ateriat että leirin järjestelyihin liittyvät työt yhdessä talkoovoimin. Leirille mukaan voit hakeutua
kirjoittamalla nimesi ja mahdollisen erityisruokavaliosi Lilla Karyllin
tai Meriemyn ilmoitustaulun listalle heinäkuun aikana. Kaikille hakeneille ilmoitetaan kirjeitse elokuun
alussa. Leirin kaiken kattava osallistumismaksu on 45€/jäsen ja Emy
tarjoaa loput. Tiedustelut leiristä Tiina p. 050 310 7987.
Kutsu-hankkeen kesäleiri
Emyn Kutsu-hanke järjestää kesäleirin Hvittorpissa 22.-24.8.2017. Ohjelmassa on virkistystä, kesästä nauttimista ja yhdessä tekemistä! Leiri
on tarkoitettu ensisijaisesti Kutsuhankkeen kautta Emyn toimintaan
mukaan tulleille henkilöille, jotka eivät aiemmin ole osallistuneet Emyn
leireille. Leirin osallistumismaksu
20€, täysihoito. Hae mukaan leirille ottamalla yhteyttä Virpiin tai Arttuun ajalla 31.7.-4.8. (Virpi p. 050
310 7981 tai Arttu p. 050 312 5193)

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 ratkaisukeskeisen psykoterapian opiskelijoiden
kanssa. Opiskelijoiden kuvaukset löytyvät Emyn kotisivuilta www.emy.fi/apua-ja-tukea. 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

Suljettu heinäkuun ajan

Aukioloajat
•

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.

ma–pe klo 10–14

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

Kylämajassa on ompelukone ja kangaspuut. Ompelua
varten kannattaa varata mukaan omat langat ja kangaspuiden käyttämisestä peritään pieni loimimaksu.
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!

Terassikahvio

Jorvin sairaalan psykiatrian osastojen aula
Avoinna ma-pe klo 9.30-14.30
Asioimalla kahviossa tuet Emyn työtoimintaa.
Jos haluat ryhtyä kahviomyyjäksi tai haluat pitää
taidenäyttelyn kahviossa, otathan yhteyttä
Pirjo Heikkiseen p. 050 310 7980.

Tervetuloa kahville
ja tuoreelle pullalle!
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Kesäajan ryhmätoiminta Emyssä
Emyssä on kesälläkin ryhmätoimintaa! Tule mukaan rohkeasti, ennakkoon ei tarvitse ilmoittautua ellei toisin mainita. Lisätietoja Emyn ryhmätoiminnasta antaa toiminnanohjaaja Pirjo Heikkinen p. 050 310 7980.

Jalkapallojoukkue FC Askel

Avoimet ystäväryhmät

Tutustumisryhmä

FC Askel harjoittelee maanantaisin klo 15–16 Laaksolahden tekonurmella (Lähdepurontie) ja keskiviikkoisin klo 15–16 Keski-Espoon
tekonurmella (Kylävainiontie 20).
Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet, taidoista riippumatta
mukaan
pelaamaan! Tiedustelut Kaj Järvisalo, p.
050 552 1049.

Ystäväryhmät on suunnattu uusia ystäviä kaipaaville. Omatoimikokoontumiset Villa Apteekin alakerrassa
Askeleen sohvatilassa keskiviikkoisin klo 13-14.30: 5.7., 12.7., 19.7. ja
26.7.

Tutustumisryhmä pidetään läpi kesän torstaisin klo 13.30–15. Tapaaminen ryhmää varten Lilla Karyllissa. Tutustumisryhmään toivotetaan
tervetulleiksi kaikki Emyyn tutustujat sekä jo pidempään yhdistyksessä
mukana olleet. Ryhmässä tutustutaan Emyyn ja muihin ryhmän osallistujiin toiminnan merkeissä. Ryhmä järjestetään yhteistyössä HUS
psykiatrian kanssa. Ryhmäkertojen
teemoja heinäkuulle:
6.7. puronrantakävelyä (sadesäällä
värityskuvia)
13.7. maisemamaalausta tai
-piirustusta
20.7. pelataan krokettia (sateella pidetään levyraati)
27.7. venytysrentoutusta

Kuvataidetta ja
asetelmamaalausta

Meren ja taivaan välillä
keskusteluryhmä
Parittomien viikkojen torstaisin 6.7.
alkaen klo 14-15 Meriemyssä. Tiedustelut diakoni Marja-Liisa Kiiski
p. 050 375 2585. Tervetuloa keskustelemaan kaikesta meren ja taivaan
välillä!

maanantaisin klo 13-15 Lilla Karyllissa (sisällä talossa tai puutarhassa sään salliessa). Ryhmä on avoin
kaikille taitoihin katsomatta, tule mukaan. Vetäjänä Mika. Ryhmä kokoontuu
joka maanantai
31.7.2017 saakka.

Yleisurheilutreenit
Yleisurheilua treenataan torstaisin
klo 14-15.30 Leppävaaran stadionilla. Tervetuloa treenaamaan pituushyppyä, juoksua, kävelyä, turbokeihästä ja kuulantyöntöä hyvässä
hengessä. Yleisurheilutreenit järjestetään torstaisin ajalla 1.6.-24.8.2017.
Treenien mahdollista peruuntumista sateisen sään vuoksi kannattaa
tiedustella aamupäivällä soittamalla Lilla Karyllin puhelimeen.

Suurin osa Emyn ryhmistä pitää kesätaukoa. Koulujen liikuntasaleissa kokoontuvat ryhmät käynnistyvät viikolla 34 ja monet
muut ryhmät elo-syyskuun taitteessa. Syksyn 2017 ryhmäkalenteri ja tiedot syyskauden ryhmätoiminnoista julkaistaan syyskuun Emy-tiedotteessa sekä Emyn kotisivuilla www.emy.fi.
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Vapaaehtoistehtäviä tarjolla
Emy-kummi
Haluaisitko toimia Emyn oppaana uudelle kävijälle? Vapaaehtoisena esittelet uusille kävijöille Emyn toimipisteitä ja
toimintaa. Voit esimerkiksi olla mukana eri tapahtumissa yhdessä Emyn työntekijän kanssa ja kertoa Emyn toiminnasta. Voit myös vaikka osallistua uuden kävijän kanssa yhdessä talkoisiin tai retkiin. Yhdessä on aina mukavampi
astua uuteen.
Osallistut haluamallasi työpanoksella, sovitusti oman aikataulusi mukaan. Kummina saat antoisaa tekemistä vapaaaikaan ja kokemuksia uusien ihmisten kohtaamisesta. Tässä arvokkaassa tehtävässä sinulla on mahdollisuus tehdä
hyvää ja antaa konkreettista apua ja tukea arkeen. Madallat kynnystä osallistua Emyn toimintaan: autat löytämään
mielekästä tekemistä ja tutustumaan uusiin ihmisiin.

Vesijuoksuryhmän vetäjä Keski-Espoon uimahalliin
Onko vesijuoksu mieliliikuntaasi? Haluatko säännöllisen liikuntaharrastuksen? Haluatko auttaa suosittua ryhmää
jatkumaan syksyllä? Vapaaehtoisena luotsaat ryhmän uimahalliin. Vesijuoksun lomassa pääset tutustumaan uusiin
ihmisiin. Varsinaista vesijuoksuopastusta sinun ei tarvitse antaa. Ryhmä kokoontuu syyskuusta alkaen torstaisin Espoon keskuksen uimahallilla klo 16-17. Tehtävänäsi on olla paikalla klo 15.50 ja toivottaa ryhmäläiset tervetulleeksi.
Keräät nimet osallistujalistaan ja vaihdat kuulumiset. Varmistat, että kaikki saavat uimaliput. Osallistut haluamallasi
työpanoksella: voit sitoutua vetämään koko syyskauden ryhmät tai yksittäisiä, erikseen sovittavia ryhmäkertoja. Sinut perehdytetään henkilökohtaisesti, aikaisempaa kokemusta ei vaadita ja mukaan voit tulla, kun oma jaksamisesi
on kunnossa. Vapaaehtoisena saat tehtävään säännöllistä tukea ja ohjausta.
Saat antoisaa tekemistä vapaa-ajalle ja kokemusta vapaaehtoistyöstä. Sinulla on tilaisuus kohdata uusia ihmisiä ja
auttaa heitä tutustumaan toisiinsa samalla, kun liikutte yhdessä. Parhaassa tapauksessa ryhmä auttaa ihmisiä tapaamaan vesijuoksun tai muun merkeissä ryhmän ulkopuolellakin. Liikunnan ilo tuo syksyyn jaksamista ja mielen
hyvinvointia!

Koulutusta vapaaehtoisille ja
ryhmänohjaajille tulossa syksyllä
Syksyllä 2017 on tulossa vapaaehtoistoiminnan ja ryhmänohjauksen koulutus, mikä antaa
valmiudet toimia Emyssä vapaaehtoisena ryhmänohjaajana tai muussa vapaaehtoistehtävässä. Aikataulu ja paikka tarkentuvat elokuussa. Tiedustelut 1.8. alkaen: Virpi Uusitalo, virpi.
uusitalo@emy.fi, 050 310 7981.
Lisää vapaaehtoistehtäviä löydät
Emyn kotisivuilta www.emy.fi
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Kutsu-hankkeen kuulumisia
Emyssä vuonna 2016 käynnistynyt Kutsu-hanke toimii parhaillaan toista toimintavuottaan. Hankkeessa kehitetään uusia tavoittamisen tapoja sosiaalisesti eristäytyneiden tai yksinäisten henkilöiden kutsumiseksi mukaan mielenterveyttä tukeviin toimintoihin. Hienosti toimivan
kumppanuusverkoston kautta ihmisiä hankkeen piiriin ohjautuukin kiitettävästi, erityisesti HUS Mielialahäiriöpoliklinikan kautta asiakasvirta
on vilkasta. Tällä hetkellä yhteistyötä tiivistetään Espoon kaupungin aikuissosiaalityön kanssa.
Hankkeessa kohdataan ihmisiä ja mietitään yhdessä heidän kanssaan, mitä ja missä mielekästä sopivaa toimintaa olisi. Hankkeessa järjestetetään myös leirejä ja ryhmiä. Erityisen tarpeelliseksi ovat osoittautuneet toiminnallinen tutustumisryhmä Emyyn tutustujille, ystäväryhmä uusia ystäviä ja kavereita kaipaaville sekä kulttuuriryhmä,
jossa hyödynnetään erityisesti Kaikukorttikohteita (vaikkakaan ryhmä ei rajaudu vain Kaikukortin haltijoille).
Kehitettävää hankkeessa vielä riittää! Ideoita testattavaksi uuden tavoittamisen tavan kehittämiseksi kaivataan.
Jos sinulla on idea, kerro siitä Virpille (virpi.uusitalo(at)emy.fi tai 050 310 7981).
Tervetullutta on myös kumppanuuteen perustuvat ryhmätoiminnat syyskaudelle: toinen ryhmänohjaaja Emystä
ja toinen kumppaniorganisaatiosta tai vaikka Emyn vapaaehtoisten joukosta. Yhdessä on hyvä tehokkaasti jakaa
vastuuta sekä hyviä käytäntöjä, tiloja ja kaikkialla kortilla olevia resursseja. Hankkeessa kehitetään myös Emyn vapaaehtoistoimintaa sekä juurrutetaan lisää hyviä käytäntöjä osaksi meidän kaikkien yhteistä Emyä.

Sarjakuvia Emyn Tutustumisryhmältä
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Veneilemässä Bodomilla
Aurinkoisena perjantaina lähdimme naisvoimin kokeilemaan Emyn venettä. Saimme avaimet ja liivit Lilla Karyllista ja suuntasimme kohti kaunista Bodominjärveä.
Tiesimme jo ennestään missä vene on, joten se löytyi helposti. Runsaiden sateiden takia veneeseen pääsy oli
hieman haastavaa mutta kuulemamme mukaan sinne on nyt rakennettu kävelylankut. Venevalkamasta pääsy
avarammille vesille vaati jonkin verran taiteilua ja käsivoimia airojen suhteen, koska järvessä on siinä kohtaa runsaasti kasvillisuutta ja kiviä.
Päästyämme järvelle nautimme auringosta ja laineiden liplatuksesta. Soutelimme aika lähellä rantaa, koska aavalla järvenselällä tuuli oli paljon navakampaa ja taivaanrannassa näkyi ukkospilviä. Koska oli kaunis päivä,
Oittaan uimaranta ja kalliot olivat täynnä väkeä. Murhaniemen lähellä ihastelimme upeaa joutsenta. Pääsimme
kuvaamaan sitä aika läheltä. Järvellä oli muitakin soutelijoita, muun muassa kirkkovene täynnä nuoria. Meillä oli
eväät mukana, jotka nautimme aaltojen kuljettaessa venettä. Soudimme vuorotellen ja parin tunnin jälkeen suuntasimme veneen nokan takaisin kohti rantaa.
Järvellä olisi kyllä viihtynyt kauemminkin, mutta aikataulu ei tällä kertaa antanut myöten. Kokemus oli hieno ja
menemme varmasti uudelleen. Kiitos Emylle tästä hienosta elämyksestä.
Terveisin, huviveneilijät
Jaana ja Liisa

Lisätietoja veneen varauskäytännöstä antavat Emyn työntekijät Kaj Järvisalo ja Tiina Pajula.
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Vertaistalon löydät Terveyskylästä
Ai mitä? Vertaistalo on verkkopalvelu, joka auttaa löytämään vertaistukea ja luotettavaa tietoa vertaistuesta.
Emy on monen muun yhdistyksen tavoin mukana uudessa
Vertaistalo-verkkopalvelussa. Vertaistalo keskittyy sairastuneiden ja
heidän läheistensä vertaistukeen. Vertaistukea järjestetään sairauden
lisäksi monen eri elämän kriisitilanteen sekä teeman ympärillä.
Vertaistalossa kerrotaan mitä on vertaistuki, sen eri muodoista ja
siitä, mitä vertaistuesta saa. Palveluun kootaan myös vertaisvideoita
ja kokemustarinoita niin vertaistukijoilta kuin vertaistukea saaneilta.
Vertaistalo kerää yhteen potilasjärjestöjen tarjoaman vertaistuen, jota
voi etsiä Etsi vertaistukea -sivulta.
Vertaistalo on osa Terveyskylää, josta löytyy myös vanha tuttu Mielenterveystalo. www.terveyskyla.fi/vertaistalo & www.mielenterveystalo.fi

Tekemistä puutarhalla
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.

Saareen saunomaan
Stora Blindsundiin pääsee koko kesän ajan saunomaan ja uimaan. Soutuvene noutaa saunojat Nuottaniemen venesataman (Nuottatie 19, Matinkylä) itäreunan laiturista.
Parittomilla viikoilla keskiviikkoisin on naistenvuoro (haku laiturilta klo 18). Parillisilla viikoilla keskiviikkoisin on
sekä miesten 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 mukaan. Lemmikkieläimiä ei voi
saareen tuoda. Saaressa on makkaranpaistomahdollisuus ja tarjolla on kahvia ja teetä. Järjestäjä: SeKaVa (seurakunnat, kaupunki, vapaat järjestöt). Lisätietoja p. 044 068 8068.
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Runoja
Metsäpolulla
Metsäpolulla yksin kuljen
tuulessa puut huminoi,
joka pensas ja pieni kukka

Kesätunnelma

kesän säveliä mulle soi.
Palokärki hakkaa nokallansa,

Pääsky lentää korkealla, sinitaivaan, pilvein alla

koivupuussa ruokaa etsien

kukkii kukat, pihamaalla

nyt on punapään ruoka-aika,

järvi välkkyy, auringon alla

koko metsänväki tietää sen

Ranta-sauna lämpiää

Polun varrella vanha kanto,

Tästä lämmin muisto mieleen jää

houkuttelee minut istumaan.

Emylle: Tuula Viljasalo

On hyvä levähtää hetkinen
ja sitten matkaa jatkamaan.
Tuolla seisoo peuraäiti valppaana
korvat höröllään
kaksi pientä peuravasaa
leikkii pomppien keskenään.
Juhannus on tulossa,
aurinko on korkeella,
kaiken tämän taustalla
käen kukunta.
Kun niityn reunaan polku päättyy
iloisena todeta voin sen,
lähdin yksin kävelylle
mut metsäpolulla yksin ole en.
Mirjam

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 toiminnanohjaaja Tiinalta
tiina.pajula(at)emy.fi tai p. 050 310 7987.
11

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 kassi mukaan.

Espoonlahden seurakunta

Merivirta 3, Kivenlahden ostari
•

ryhmätoimintaa.

Hyvä Arki ry

jakaa elintarvikkeita ma, ti, ke ja pe klo 9, vuoronumerot jaetaan klo 8.40

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 heinäkuussa arkisin klo 10 -14
elintarvikejakelua ti ja to klo 11, vuoronumeroiden
jako klo 10.45.
Kotiruokaa tarjolla edulliseen hintaan ke klo 12.

Seurakuntien toimintaa

Torstaipiiri

Espoon seurakuntien diakoniaretket

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

• 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 10-15 ja 21.8. klo 10-15. Diakoni Tanja Puhakka
050 361 3357. Hinta 15€/hlö.)
• 5.10. Hila - retki yhdessä Emyn kanssa. Lisätietoja
tulossa myöhemmin!
• 2.11. Velskola
(ilm. Tuomiokirkkoseurakunta p. 09 8050 3503)
• 7.12. Velskolan kartano
(ilm. Leppävaara p. 040 531 1057)
Diakonian retkipäivä Hvittorpissa 7.9.2017.

MieTe
Vertaistukea yksinäisyyteen ja masentuneisuuteen Soukan 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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Muita vertaistukiryhmiä Espoossa

Mieli maasta ry:n ryhmät
Vertaistukiryhmiä masentuneille www.mielimaastary.fi
• Raitin Pysäkin ryhmä (Konstaapelinkatu 1) joka ti
klo 17.30-19.30 kokoontuu 13.6.2017 saakka. Sen
jälkeen ryhmä tauolla 15.8.2017 saakka. 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 jatkuu kesäkuussa
ma 5.6.2017 klo 17.30-20.00. Kesällä ei taukoa. Tiedustelut Hannele Oksanen p. 050 500 1137.

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. 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 maksuton. 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.

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

Diakonia- ja kappelilounaat - tiedustele
kesätauot omasta seurakunnastasi
Lounastoiminta käynnistyy jälleen seurakunnasta riippuen pääsääntöisesti elo-syyskuussa. Tarjolla kaikille, joilla on taloudellisia vaikeuksia tai jotka
kaipaavat ruokaseuraa. Diakoniatyöntekijä on tavattavissa lounaan yhteydessä.
• Suvelan kappeli (Kirstintie 24) fati 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€.

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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Matkamme Tallinnaan
Teimme Emystä päiväretken Tallinnaan tiistaina 6.6.
Lähdin matkaan Auroranportista ystäväni kanssa. Aamukuudelta lähdimme sitten bussilla matkaan. Länsiterminaalissa oli hetken hakeminen kunnes löysimme vanhan tutun terminaalin jossa muut
emyläiset jo odottivatkin. Kohta pääsimme nousemaan Eckerön m/s Finlandia- laivaan. Aluksi laitoimme turhat tavarat yhteishyttiin ja sitten alkoi varsinainen laivamatka. Minulla oli mukana kesädekkari
jota sitten luin laivalla. Toki tarjolla oli musiikkia, bingoa ym. ohjelmaa. Kello 11 laivamme sitten saapui Tallinnaan.
Satamassa jakauduimme ryhmiin. Lähdin itse tutustumaan vanhaan kaupunkiin ohjaajien Pirjon, Tomin ja
Tiinan kanssa. Pienempi ryhmä lähti tutustumaan taidemuseoon Olavin kanssa. Päivä oli alusta asti aurinkoinen.
Kävelytietä reunustivat kastanjapuut satamasta poispäin mennessämme. Pysähdyimme puistoon eväitä syömään
ennen kuin jatkoimme itse vanhaan kaupunkiin. Kävelimme toriaukean läpi ja suuntasimme Toompeanmäelle jossa on näköalapaikka. Sinne asti päästäksemme oli kuljettava jyrkästi ylämäkeen mukulakivistä tietä. Paikalla parveili
myös muunmaalaisia turistiryhmiä. Näköalapaikalla oli hienot näkymät yli kattojen aina merelle asti. Toki myös katedraaleista ynnä muista arvorakennuksista oli hyvä tilaisuus ottaa kuvia.
Lähdimme sitten kävelemään alaspäin samaa reittiä jota olimme tulleet. Saavuimme kohta Tallinnan rautatieasemalle eli Balti Jaamille ja sen kupeessa sijaitsevalle uudelle asematorille. Saimme nyt vapaata aikaa tutustuaksemme
torialueelle. Söin pikaruokaa auringonpaahteessa torikojun katolla. Ei hyvältä juuri maistunut. Sen jälkeen kiersimme ryhmäni mukana torin puoteja läpi. Mansikat, kirsikat ym. kesäherkut kävivät kaupaksi. Kauppoja sekä kahviloita löytyi ihan kivanlaisesti. Useat meistä piipahtivat vielä Selver- marketissa kauppakeskuksen pohjakerroksessa.
Kun kahvipaussi oli sitten pidetty lähdimmekin sitten kävelemään ohjaajiemme johdolla takaisin kohti satamaa. Maisemia tuntui tänä päivänä löytyvänkin kesäisestä Tallinnasta. Vanhankaupungin mukulakiviset kadut hieraisivat mukavasti jalkapohjia. Väsymys tuntui painavan ihmisten jaloissa. Itse en olisi tiennytkään kaikkia sivukatuja. Pysähdyimme lopuksi vielä eräässä puistossa jossa oli suihkulähde. Sivummalta löytyi muuten vielä Dostojevskin
patsas. Iltapäiväinen kävelymme jatkui satama-alueelle jossa oli sitten suoritettava viimeisetkin juoma- ja ruokaostokset. Istahdin lopuksi mukavasti penkille kolajuoman ja jätskin kanssa. Tallinna oli näyttänyt parhaat kasvomme
näin sään puolesta.
Raahauduin kantamuksieni kanssa vielä terminaaliin jossa ystäväni odottivatkin jo. Pian meidät kuulutettiin
nousemaan laivaan. Laivassa istuimme vielä kertaalleen alas kahvilaan. Kertasimme päivän tapahtumia. Yhteiset
kokemukset sekä tarinat olivat matkamme suola. Luin itse vielä dekkaria eteenpäin kahvin kanssa. Ainutlaatuinen
hetki. Mutta niin vain nälkä hiipi vatsaani loppumatkasta. Elävä musiikki ja karaoke keräsi ihmisiä laivan baariin.
Iltayhdeksän jälkeen oli laiva taasen saapunut laituriin Helsingissä. Sitten vain takaisin kotiin ystävän kanssa.
Matka Tallinnaan näin alkukesästä oli varmaankin
kaikista varsin tyydyttävä. Ainakin itse sain taas kerran
tutustua vähäsen tarkemmin Tallinnaan, etenkin uudelle torialueelle. Haluan kiittää ohjaajia sekä kaikkia
osallistujia hyvästä matkasta. Valoisista ja pitkistä kesäpäivistä onkin hyvä kaikkien nauttia näin vuoden edistyessä. Itse olen näet maalla tätä kirjoittaessani.
Matkaterveisin, Lassi
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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
p. 050 310 7983
Järjestötyöntekijä
Jouni Laakkonen
									
Emyn työntekijät lomailevat seuraavasti
Kaj viikot 27-28 & 29-30
Pirjo viikot 26-28
Arttu viikot 27-30
Virpi viikot 28-30
Eeva viikot 27-30
Tiina ja Janne viikon 30
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espoonmielenterveys(at)emy.fi
kutsu(at)emy.fi
kaj.jarvisalo(at)emy.fi
tiina.pajula(at)emy.fi
pirjo.heikkinen(at)emy.fi
virpi.uusitalo(at)emy.fi
arttu.poyhtari(at)emy.fi
eeva.leinonen(at)emy.fi
janne.tormanen(at)emy.fi
minna.kettunen(at)emy.fi
vaihda (at)>@

Pappilantie 7
02770 Espoo

