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Toukokuun kiireistä on toivuttu ja kesä saa luvan alkaa. 
Uuden nuorille aikuisille suunnattuun toimintaan täh-
täävän kehittämishankkeen rahoitushakemus on lähe-
tetty Emystä STEAlle. Joulukuussa sitten selviää, onko 
niin sanotusti kala syönyt. 

Lilla Karyllin puutarha vihertää kauniisti ja linnut vi-
sertävät. Lilla Karyllin ja Villa Apteekin pihapiirissä on 
mukava viettää päivää. Olemme onnekkaita kun luon-
to on meillä niin läsnä. Oletko jo käynyt Pappilantien 
pihapiirin huvimajassa? Tai kävellyt Meriemystä lähi-
rantaan hengittämään meri-ilmaa ja bongailemaan 
purjeveneitä? 

Kesä tuo hieman muutoksia arkeen; Emyn ryhmätoi-
minnot jäävät tauoilleen ja kesäajan ryhmät käynnisty-
vät, retkiä tehdään erityisen paljon ja ulkoilua on tiedos-
sa paljon. Otetaan kesästä ilo irti! Retkistä ja menoista 
voit katsoa tarkempia tietoja sekä viereiseltä sivulta et-
tä sivuilta 8 ja 9.

Emyn kohtaamispaikat ovat avoinna läpi kesän 
normaaliin tapaansa, ja talkootoimintaa järjestetään. 
Mukava vaihtoehto talkoille on myös tarjolla; Kauklahden 
puutarhapalsta. Palstalle voi ilmoittautua mukaan, 
ja kiitoksena osallistumisesta tarjotaan hyvä lounas 

Kauklahden elä ja asu -kes-
kuksessa. Palstatoiminnasta 
voit lukea lisää viimeiseltä 
aukeamalta!

Kuun lopulla pidetään 
Emyn kesän ensimmäinen  
leiri Stora Blindsundin saa-
ressa. Stora Blindsundiin 
pääsevät toki muutkin 
kuin leiriläiset, sillä saarel-
le järjestetään retki muiden 
Pääkaupunkiseudun mie-
lenterveysyhdistysten kans-
sa yhdessä, ja saaren kaikille 
avoin saunatoiminta rullaa 
läpi kesän.

Pidemmittä puheitta,
aurinkoista kesää ja
Emyssä nähdään!

Tiina :)

4.6. Puutarhajuhlat

6.6. Retki Tallinnaan

7.6. Kesäpäivä Isossa Vasikkasaaressa

9.6. Retki Bodomille

11.6. Kuvataideretki Suomenlinnaan

13.6. Kalastusretki

14.6. Retki Lapinlahteen

16.6. Avomielin-porukalla saareen

20.6. Minigolf-turnaus

23.6. Juhannusaatto

26.6. Leiri alkaa

28.6. Pride-iltapäivä Lilla Karyllissa
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Aineisto: Otamme mielellämme vastaan kirjoituksia, 
runoja, piirroskuvituksia, kannen taustakuvaehdotuksia, 
sarjakuvia ynnä muuta. Materiaali tulee toimittaa edel-
tävän kuukauden puoliväliin mennessä sähköpostitse 
tiina.pajula(at)emy.fi, postitse kohtaamispaikkaan tai 
henkilökohtaisesti tuomalla.

Kannen kuva: Mika P.

Emyn kuulumisia
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Kokoukset

Kuukausikokous 4.6.
Kesäkuun kuukausikokous pidetään 
sunnuntaina 4.6. noin klo 15 Lilla 
Karyllissa Emyn puutarhajuhlien jäl-
keen. Tervetuloa mukaan suunnitte-
lemaan ja ideoimaan Emyn tulevaa 
toimintaa sekä sopimaan kohtaa-
mispaikkojen päivystysvuoroista. 
Kokous on avoin kaikille!

Retket
Emyn ja Espyyn yhteinen retki 
Pirttimäkeen torstaina 1.6.
Espoon ympäristöyhdistys kutsuu 
emyläiset mukaan järjestämälleen 
luontoretkelle Espoon Pirttimäkeen. 
Retkeä varten kokoonnumme Lilla 
Karyliin klo 13. Sateen sattuessa ret-
ki siirretään seuraavaan päivään.

Kesäpäivä Isossa Vasikkasaaressa 
keskiviikkona 7.6.
Lähde mukaan Espoon järjestöjen 
yhteisön retkelle Isoon Vasikkasaa-
reen keskiviikkona 7.6. Ilmoittaudut-
han mukaan Emyn ilmoitustaulujen 
listoille (tai soittamalla) viimeistään 
6.6.  Retkelle  lähdemme  yhdessä  
Lilla Karyllista klo 8.30 tai voit tul-
la myös suoraan Nokkalan  venesa-
tamaan  klo  9.20.  Retkiveneemme 
lähtee  klo  9.30  ja  takaisin  Nok-
kalaan  saavumme klo  14.30. Paka-
taan Emystä eväät mukaan ja viete-
tään mukava päivä saaressa!

Kuvataideretki Suomenlinnaan 
sunnuntaina 11.6.
Kaikille avoin retki Suomenlinnaan 
lauantaina 11.6. Lähdemme yhtä 
matkaa kuvataideryhmien vetäjän 
Olavin kanssa Emyn  matkakorttia 
käyttäen Meriemystä klo 10 tai voit 
myös tulla omakustanteisesti klo 11 
Suomenlinnan lautan lähtöpaikalle 
Kauppatorille. Otathan omat eväät 
ja maalaustarvikkeet mukaan.

Kalastusretki tiistaina13.6.
Teemme retken Linlon saareen Kirk-
konummelle kalastamaan. Retkelle 

lähdemme Lilla Karyllista noin klo 9.30 
ja palaamme noin klo 16. Eväät paka-
taan mukaan Emystä, mutta kalastus-
luvat ja -välineet kukin huolehtii itse. 
Mukaan mahtuu 7 kalastajaa, soita Ar-
tulle, jos haluat mukaan. Arttu Pöyhtä-
ri p. 050 312 5193.

Avomielin-yhdistysten yhteinen 
minigolfturnaus
Tiistana 20.6. klo 15 Taivallahden mini-
golf – radalla. Majakka ry tarjoaa kilpai-
lun lomassa mehua, kahvia, teetä voi-
leipiä ja pullaa. Emyn joukkueeseen 
kaivataan viisi pelaajaa - jos mielit mu-
kaan, otathan yhteyttä Tiinaan p. 050 
310 7987. Pelikokemuksen puute ei ole 
este osallistumiselle, sillä aloittelevat-
kin golfin ystävät perehdytetään pelin 
sääntöihin ja saloihin.

Saaristoveneellä Isoon Vasikkasaa-
reen tiistaina 11.7. ja tiistaina 8.8.
Yhteislähtö molemmille retkille tapah-
tuu Meriemystä klo 8.15. Emystä mu-
kaan otetaan eväät, jotka kannetaan 
yhdessä Meriemystä Marinsatamaan. 
Jokainen osallistuja maksaa itse saa-
ristovenematkansa käteisellä (aikuiset 
meno-paluu 10€,  erityisryhmät 5€, Se-
niorien Sporttikortilla maksutta). Ret-
ken ohjelmassa on merimatkan lisäk-
si makkaran paistamista sekä ulkoilua 
saaressa. Ilmoittautuminen tapahtuu 
retkille heti kunkin kuukauden alussa.

Kesäretki ajelemaan Jokke-jokiju-
nalla Aurajoen rannoille
Turun mielenterveysyhdistys ITU ry 
kutsuu emyläiset kanssaan jokijuna-
ajelulle Aurajokirannan kauniisiin mai-
semiin. Retki järjestetään ke 5.7. Mu-
kaan mahtuu 16 emyläistä, joten jos 
haluat mukaan, ilmoita siitä suoraan 
Tiinalle p. 050 310 7987 (ajalla 1.6.-
30.6.). Retkibussia varten kokoonnu-
taan Lilla Karyllin pihalle klo 7, jokijuna-
ajelu Turussa alkaa klo 10. Retkipäivän 
ohjelmassa on jokijuna-ajelun ja Aura-
jokirantaan tutustumisen lisäksi lounas 
ITU ry:n kohtaamispaikassa sekä oma-
kustanteiset päiväkahvit Turun linnan 
puistossa. Varaathan siis mukaan hie-
man käteistä rahaa. Retkeltä palataan 

Espooseen iltapäivällä, noin klo 16 
hujakoissa. Retkimaksu on 15€/
osallistuja, Emy tarjoaa loppuosan.

Yhdessäoloa
Emyn puutarhajuhlat su 4.6.
Emyläisten yhteinen kesän aloitus, 
puutarhajuhlat, järjestetään Lilla 
Karyllin pihalla sunnuntaina 4.6. klo 
12-15. Tapahtuman jälkeen pide-
tään Emyn kuukausikokous. Ohjel-
massa on musiikkia, yhdessäoloa ja 
mukavaa seuraa sekä tarjolla kesäi-
siä herkkuja. Jos haluat auttaa jär-
jestelyissä, tulethan  paikalle jo klo 
10. Tervetuloa!

Stora Blindsundiin pääsee sauno-
maan ja uimaan
Soutuvene noutaa saunojat Nuotta-
niemen venesataman (Nuottatie 19, 
Matinkylä) itäreunan laiturista. Pa-
rittomilla 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€, 
omat saunomistarvikkeet, laudelii-
nat ja eväät mukaan. Lemmikkieläi-
miä ei voi saareen tuoda. Saaressa 
on makkaranpaistomahdollisuus ja 
tarjolla on kahvia ja teetä. Järjestäjä: 
SeKaVa (seurakunnat, kaupunki, va-
paat järjestöt). Lisätietoja p. 044 068 
8068.

Juhannus saaressa
Stora Blindsundin saarella järjeste-
tään juhannuksena pe 23.6. toimin-
taa ja yhdessäoloa. Emyläiset olette 
tervetulleita mukaan. Ilmoittaudut-
han ennakkoon Kaj Järvisalolle, p. 
050 552 1049.

Katso lisää sivulta 8

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)
	 •	 Tarkistathan	 juhannusviikonlopun	 aukioloajat	
ilmoitustaululta tai emy.fi lähempänä juhannusta

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	 lauan-
taisin ja pyhäpäivinä klo 12–16 (varmistathan puhelimit-
se). Tarkistathan juhannusviikonlopun aukioloajat ilmoi-
tustaululta tai emy.fi lähempänä juhannusta

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 ratkaisukeskeisen psykoterapian opiskelijoiden 
kanssa. Opiskelijoiden kuvaukset löytyvät Emyn koti-
sivuilta www.emy.fi/apua-ja-tukea. Jos et käytä internet-
tiä, voit tiedustella asiasta Tiinalta 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. Tervetuloa mukaan toimintaan! 

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

Asukastalo
Kylämaja
Matinkatu 7, Matinkylä
p. 050 430 3112 

Aukioloajat
	 •	 ma–pe	klo	9–16
Kesätauko juhannuksesta lukien. 

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 ompelukone ja kangaspuut. Ompelua 
varten kannattaa varata mukaan omat langat ja kangas-
puiden käyttämisestä peritään pieni loimimaksu.

Lisätietoja www.kylamaja.fi

Aukioloajat
	 •	 ma–pe	klo	10–14
Juhannuksena suljettu

Raitin Pysäkki on kohtaamis- ja kahvittelupaikka kaikil-
le. Maukasta kotiruokaa tarjolla keskiviikkoisin klo 12. 
Puuroa muina arkipäivinä klo 12. Raitinpysäkillä on käy-
tettävissä ompelukone ja kangaspuut. Raitin Pysäkin 
toiminnasta vastaavat yhteistyössä Punaisen Ristin Ke-
hä-Espoon osasto, Espoon kaupunki, Leppävaaran seu-
rakunta 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

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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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.

Jalkapallojoukkue FC Askel 

FC Askel harjoittelee maanantai-
sin klo 15–16 Laaksolahden teko-
nurmella (Lähdepurontie) ja keski-
viikkoisin klo 15–16 Keski-Espoon 
tekonurmella (Kylävainiontie 20). 
Pelaaminen on maksutonta ja pää-
asiana hauskanpito. Kaikki kiinnos-

tuneet, taidoista riippumat-
ta mukaan pelaamaan! 

Tiedustelut Kaj Järvi-
salo, p. 050 552 1049.

Kuvataidetta ja 
asetelmamaalausta
maanantaisin klo 13-15 Lilla Karyl-
lissa (sisällä talossa tai puutarhas-
sa sään salliessa). Ryhmä on avoin 
kaikille taitoihin katsomatta, tu-
le  mukaan. Vetäjänä Mika. Ryhmä 
kokoontuu joka 
maanantai ajalla 
5.6.-30.7.2017.

Leppävaaralainen, tule 
ryhmään Raitin Pysäkille!
Ohjelmassa on tutustumista ja mu-
kavaa tekemistä joka toinen maa-
nantai klo 15-17, kesäkuussa ko-
koonnumme vielä ma 5.6. ja ma 
19.6. Tiedustelut ja mukaan ryh-
mään ilmoittautumiset Tiina p. 050 
310 7987. Ryhmätoiminnan järjes-
tää Emy ja Leppävaaran seurakunta 
yhteistyössä.

Leivotaan Meriemyssä

Meriemyssä leivotaan kesäkuun 
ajan tiistaisin klo 11-13. Ryhmän oh-
jelmassa on sekä suolaisten että ma-
keiden leivonnaisten tekoa. Ryhmä 
on kaikille avoin, tervetuloa oppi-
maan, kokeilemaan tai vaikka jaka-
maan taitojasi muille. Mukana Emyn 
työntekijä tai opiskelija. Tiedustelut 
Tiina Pajula p. 050 310 7987.

Avoimet  ystäväryhmät

Ystäväryhmät on suunnattu uusia  
ystäviä  kaipaaville. Ryhmätoiminta 
järjestetään Pappilantiellä  Villa  Ap-
teekissa tai Lilla Karyllissa keskiviik-
koisin. Ilmoittaudu etukäteen mu-
kaan ryhmään Virpille p. 050 310 
7981. Kesäkuun ohjelmassa: Keski-
viikkona 7.6. klo 16.30 Trapesa vie-
railee Lilla Karyllissa alkuillasta ja ys-
täväryhmäläiset tekevät vierailleen 
ruokaa klo 14.30 alkaen. Keskiviik-
kona 14.6. Matinkylän ystäväryh-
mäläiset kutsuvat mukaan retkelle 
Glimsiin, tavataan Glimsissä klo 14. 
Otathan omat eväät mukaan tai ota 
osaa yhteisten eväiden järjestämi-
seen. Ke 21.6. klo 15.30 tapaaminen 
Villa Apteekin alakerrassa. Ke 28.6. 
klo 15.30 tapaaminen Villa Apteekin  
alakerrassa. Muistathan ilmoittau-
tua mukaan etukäteen!

Tutustumisryhmä

Tutustumisryhmä pidetään läpi ke-
sän torstaisin klo 13.30–15. Tapaa-
minen ryhmää varten Lilla Karyllissa, 
muistathan kuitenkin ilmoittautua 
mukaan etukäteen (Virpi p. 050 310 
7981). Tutustumisryhmään toivote-
taan tervetulleiksi kaikki Emyyn tu-
tustujat sekä jo pidempään yhdis-
tyksessä mukana olleet. Ryhmässä 
tutustutaan Emyyn ja muihin ryh-
män osallistujiin toiminnan merkeis-
sä. Ryhmä järjestetään yhteistyössä 
HUS psykiatrian kanssa. Ryhmäker-
tojen teemoja kesäkuulle:
1.6. Ulkopelejä
8.6. Fillariretki
15.6. Ensiaputaitoja
22.6. leikkimielistä jalkapalloa
29.6. Draama- ja 
improvisaatioharjoituksia 

Yleisurheilutreenit
Yleisurheilua treenataan tors-
taisin klo 14-15.30 Leppävaa-
ran stadionilla. Tervetuloa tree-
naamaan pituushyppyä, juoksua, 
kävelyä, turbokeihästä ja kuu-
lantyöntöä hyvässä hengessä. Yleis-
urheilutreenit järjestetään torstaisin 
ajalla 1.6.-24.8.2017. Ryhmää ei kui-
tenkaan järjestetä to 15.6., 22.6. eikä 
to 29.6. kentän muun käytön vuoksi. 
Treenien mahdollista peruuntumis-
ta sateisen sään vuoksi kannattaa 
tiedustella aamupäivällä soittamal-
la Lilla Karyllin puhelimeen.

Kesäajan ryhmätoiminta Emyssä
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Levyraati 

Bänditaitoryhmä 

Lauluryhmä 

Musiikkiraati

Kulttuurin ystävät

Askartelua ja kädentaitoja

Runoryhmä

Kuvataideryhmät
Sielun maisemien maalarit ja
Mielen maisemien maalarit

Teatteriryhmä

Torstai-illan ruokaryhmä

Keskusteluryhmä kaksisuuntaista 
mielialahäiriötä sairastaville

Valonpisarat - ryhmä pakko-oirei-
sesta häiriöstä kärsivien tueksi

Tukea ahdistukseen

Meren ja taivaan välillä keskuste-
luryhmä Ryhmä jatkuu 6.7. alkaen 
parittomien viikkojen torstaisin klo 
14-15 Meriemy, Tied. diakoni Marja-
Liisa Kiiski 050-375 2585.

Vesijuoksua/uintia

Keilausryhmä

Joogaryhmät

Kuntosalivuoro

Sulkapalloryhmä

Itämainen tanssi

Sählyryhmät

Omaistoiminta

Kesätauolle jääneet ryhmät
Suurin osa Emyn ryhmistä pitää taukoa kesäkuusta elokuuhun. Syksyn 2017 ryhmäkalenteri ja tiedot syyskauden 
ryhmätoiminnoista julkaistaan syyskuun Emy-tiedotteessa sekä Emyn kotisivuilla www.emy.fi.

Mukavaa

kesää

kaikille!
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Avomielinporukalla saareen
Teemme retken Stora Blindsundin saareen yhdessä muiden Avomielin-yhdistysten kanssa perjantaina 16.6.2017. 
Kokoontuminen retkeä varten joko Lilla Karyllissa klo 9 tai Nuottaniemen venesatamassa klo 10. Mukaan mahtuu 10 
emyläistä, joten ilmoittauduthan etukäteen suoraan Tiinalle (vaikkapa puhelimitse p. 050 310 7987). Retkipäivään 
kuuluu yhdessäoloa saaressa, grillausta ja ruokailua sekä saunomista ja uimista. Saareen kuljetaan soutuveneillä ja 
saareen ei oikein pääse soutuveneissä, mikäli sinulla on haasteita tasapainossa ja liikkumisessa kuten veneeseen las-
keutumisessa ja veneestä nousussa.

Retki Bodomille
Perjantaina 9.6. teemme emyläisten kesken retken Oittaalle Bodomjärven rannalle. Retkeä varten kokoonnumme 
Lilla Karylliin klo 9.30. Lilla Karyllista mukaan otetaan eväitä ja makkaraa, voimme grillata järvellä. Pakkaathan mu-
kaasi säänmukaiset vaatteet sekä uima-asu ja pyyhe niin halutessasi. Retken ohjelmaan kuuluu myös Emyn veneen 
kokeilemista ja sen käyttöön perehtymistä. Ilmoittauduthan viimeistään 7.6. kohtaamispaikan ilmoitustaulun listan 
kautta ja kerrothan samalla mahdollisesta erityisruokavaliostasi tai ruoka-aineallergiastasi.

Retki Lapinlahden sairaalan alueelle
Teemme retken Lapinlahden vanhaan psykiatriseen sairaalaan keskiviikkona 14.6. Retkelle lähdemme yhtämatkaa 
Meriemystä klo 10. Retken ohjelmassa on tutustumista vanhan sairaalarakennuksen historiaan, alueen uusiin toi-
mintoihin (www.lapinlahdenlahde.fi, www.tilajakamo.fi ynnä muut) sekä puistoon. Retkelle mahtuu mukaan enin-
tään 15 henkilöä. Ilmoittauduthan mukaan etukäteen, viimeistään 9.6., suoraan Tiinalle (vaikkapa puhelimitse p. 
050 310 7987). Retkellä on mahdollisuus pulahtaa myös meressä, joten uikkarit mukaan vesipedoille! Osallistujille 
tarjotaan retkellä lounas.

Teematuokioita Lilla Karyllissa
•	 Ensiaputaitoja - perehdytään ensiavun antamisen perusasioihin torstaina 15.6. klo 13.30-15. Tämä tuokio on 

osa Emyn  tutustumisryhmän ohjelmistoa.
•	 Kasvisruoka - mitä, miksi, miten? Vinkkejä ja keskustelua kasvisruokailuun liittyen keskiviikkona 21.6. klo 

13.30-15.
•	 Pride-iltapäivä: Mitä on sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus? Keskustelua ja eri näkökulmia ai-

heesta Helsinki Pride -viikon (26.6.-2.7.2017) kunniaksi keskiviikkona 28.6. klo 13.30-15. Lisätietoja ja teemavii-
kon tapahtumia www.helsinkipride.fi.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Emyn retki Tallinnaan ti 6.6.2017
Retken ilmoittautumisaika on jo mennyt ja osallistujille on lähetetty lisätiedot kirjeitse. Mahdollisia peruutuspaikkoja 
voit tiedustella Pirjo Heikkiseltä p. 050 310 7980.

Emyn kesäleiri Stora Blindsundin saaressa
Emy järjestää kesäleirin Stora Blindsundin saaressa 26.-30.6. Hakeutuminen tapahtui toukokuun loppuun men-
nessä ja kaikille hakeneille ilmoitetaan kirjeitse viikolla 23. Leirin osallistujat ja ohjaajat pitävät yhteisen leiritapaa-
misen  perjantaina 16.6. klo 14 Lilla Karyllissa, jolloin suunnitellaan leirin ruoat sekä sovitaan leirin ohjelmasta ja 
yöpymispaikoista.

Menoa ja meininkiä
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Emyn Sierlan leiri
Sierlan leiri järjestetään vanhassa koulussa Nummella Lohjan kunnassa viikolla 35 eli ajalla 29.8.-2.9.2017. Sierlan lei-
rille hakeutumisesta ja leiristä tarkemmin voit lukea heinäkuun tiedotteesta.

Mielenterveyden keskusliiton Kulttuuri- ja yleisurheilupäivät – Komiasti yhyres
järjestetään tänä vuonna 25.-27.8.2017 Seinäjoella. Emy tulee tekemään retken tapahtumaan. Hakeutumisohjeet ja 
kisojen ilmoittautumisohjeet Emyn järjestämää retkeä (Emyn kyydit, majoitukset ynnä muut) varten saat lukea hei-
näkuun tiedotteesta. Lisätietoja tapahtumasta www.mtkl.fi. Huomaathan, että jos ilmoittaudut tapahtumaan itse-
näisesti keskusliiton internetsivujen kautta, sinua ei lasketa Emyn retkiryhmään.

Emyn uusi psykoterapiaopiskelija esittäytyy
Koetko, että haluaisit puhua luottamuksellisesti elämääsi koskevista haasteista, joihin toivoisit tukea ja muutosta? 

Jos sinulla on haastava elämäntilanne, johon liittyy esimerkiksi kuormittavuuden, tyytymättömyyden, surun tai 
ahdistuksen kokemuksia tai jos sinusta tuntuu, että haluaisit ylipäätään keskustella jostain hyvinvointiasi tai tule-
vaisuuttasi mietityttävistä ajatuksista, niin kannustan sinua tulemaan keskustelemaan niistä kanssani. Terapeuttisen 
keskustelun tavoitteena on löytää yhdessä oivalluksia ja ratkaisuja niihin haasteisiin ja pohdintoihin, joihin toivoisit 
helpotusta ja muutosta.

Opiskelen ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi ja ottaisin sinut mielelläni harjoitusterapia-asiakkaakseni, mikä-
li sellainen mahdollisuus sinua kiinnostaa. Jos haluat kysyä tarkemmin terapian sisällöstä tai varata ajan tutustumis-
käynnille, niin ota rohkeasti yhteyttä (p.041 470 8686). Voit myös varata ajan Emyn toiminnanjohtaja Tiina Pajulan 
kautta (p.050 310 7987). Tapaamiset ovat maksuttomia ja ne toteutetaan Emyn tiloissa Lilla Karylissa tai Meriemyssä. 
Lämpimästi tervetuloa! Terveisin, Kukka

Kaikkien Emyn kautta harjoituspsykoterapiaa antavien neljän opiskelijan esittelyt löytyvät Emyn kotisivuilta www.
emy.fi/apua-ja-tukea. Opiskelijoista kaksi keskittyy pariterapiaan ja kaksi yksilökeskusteluihin.

Jos et käytä internettiä, voit tiedustella asiasta Tiinalta p. 050 310 7987.

Runokuva on
kukkanen.
Kielessä on myös
kukkasia.
Monet kukat ovat
kauniita.
Monet runokukat ovat
kuihtunet.
Mielessä voi olla
kukkasia, jotka eivät
koskaan kuihdu pois!

Jorma K. 2017
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Kulttuurikokemuksia Kaikukortilla

Asuin Auroran palveluasunnoissa keväällä 2016, kun kuulin ensimmäistä kertaa Kaikukortista. Kaikukortilla on mah-
dollista saada ilmaislippuja erilaisiin kulttuuritapahtumiin. Lähdimme porukalla Emyyn, josta saimme Kaikukorttim-
me Emyn toiminnanohjaajalta Tiinalta.

Ensimmäinen Kaikukorttikokemukseni oli Espoon kaupunginmuseo, johon menin tutustumaan keväällä 
2016 sosionomiopiskelijan kanssa. Museossa oli esillä asumuksia, joissa  Espoossa oli asuttu 10 000 vuotta sitten. 
Mielenkiintoista sinänsä oli se, että kotikunnassamme on asuttu niinkin kauan. Siellä oli myös mielenkiintoista tie-
toa esimerkiksi Espoon kartanoista. Weegeen tiloissa toimii myös Modernin taiteen museo ja kellomuseo, mutta 
niihin emme tutustuneet.

Syksyllä 2016 näin jossain ilmoituksen Urkuyö ja aaria -konserttisarjasta, joka toteutettiin Espoon 
Tuomiokirkossa. Erään kaverimme kanssa tartuimme toimeen ja hankimme liput Yhteispalvelupisteestä. Kävimme 
useammassa konsertissa, joissa solisteina olivat muiden muassa Monika Krook ja Jorma Hynninen. Musiikki elävä-
nä kuulosti tosiaankin paljon paremmalta kuin hyvistäkin äänen toistolaitteista kuultuna.

Huhtikuussa 2017 päätin jatkaa Espoon kulttuuritarjonnan kaikuluotaamista, ja hankin lipun Espoon kaupun-
ginteatterin Äidinmaa -näytelmään. Se oli musikaali, jossa liikuttiin vuoroin 1930-  ja1980-luvuilla. Näytelmässä 
esiintyivät mun muassa Laura Voutilainen ja Pirkko Mannola. Parasta näytelmässä olivat nimenomaan musiikki-
osuudet. Muutenkin Äidinmaa oli ihan katsomisen arvoinen.

Vuosi on kulunut, ja kulttuuria on koettu monelta eri kantilta. Voin lämpimästi suositella Kaikukorttia. Itse aion 
hankkia uuden kortin, ja jatkaa Espoon kuttuuritarjontaan tutustumista.

         Kulttuuriterveisin Stig R.

Uutisia Kaikukortin haltijoille 

Kansallisgalleria toimii Kaikukortti-pop up -kohteena Suomi100-juhlavuoden kunniaksi ja tarjoaa kaikukorttilaisille 
erikoisetuna koko loppuvuoden ajaksi maksuttoman sisäänpääsyn kaikkiin museoihinsa. Huhtikuusta alkaen Kaiku-
kortin haltijat pääsevät korttia näyttämällä Ateneumin taidemuseoon, nykytaiteen museoon Kiasmaan sekä Sine-
brychoffin taidemuseoon. Kansallisgallerian Kaikukortti-pop up -toiminta toteutetaan yhteistyössä Kulttuuria kai-
kille -palvelun kanssa.

Espoon Kaikukorttiverkostolle on avattu oma kaikille avoin Facebook-yhteisö. Yhteisön sivun kautta näet Kaikukor-
tin piiriin kuuluvia tapahtumia ja uutisia kortista. Yhteisö löytyy Facebookista haulla Espoon Kaikukortti tai hakuko-
neella hakusanoilla "espoo kaikukortti facebook".

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



11

Kuulumisia Kutsu-hankkeen kevätleiriltä

Ensimmäinen leiripäivä valkeni kauniin aurinkoisena kokoontumisella Lilla Karylliin. Meitä leiriläisiä oli kolmen päi-
vän leirille lähdössä 17 ja kaikki olimme tosi innostuneita. Ohjaajiksi tulivat Virpi, Arttu ja opiskelija Hanna Emystä. 
Useammalla meistä oli oma auto käytettävissä, joten matka tapahtui jouheasti omilla kyydeillä.

Majoittuminen tapahtui sutjakkaasti kahden hengen huoneisiin. Jokaisessa huoneessa oli ruhtinaallisesti wc 
ja suihku. Huoneilla oli oma nimensä ja niissä oli käytetty luontoaiheita, esim. minun huoneen nimi oli Metsätähti. 

Meille kerrottiin alkajaisiksi Villan omaa tariaa. ”Villa Hvittorp sekä kurssi- ja kokouskeskus Hvittorp sijaitseva kirkas-
vetisen Vitträsk-järven rannalla Kirkkonummen Masalassa, vain 40 kilometrin päässä Helsingin keskustasta tai Helsinki-
Vantaan lentoasemalta. Villa Hvittorpin rakennutti yksityishuvilakseen oululainen apteekkari Robert Emil Westerlund 
vuosina 1901-1904 Gesellius-Lindgren-Saarinen arkkitehtitoimiston suunnitelmien mukaan. Hvittorp on yksi kansallis-
romanttisen tyylin merkittävimpiä rakennuksia. Hvittorpin kurssi- ja kokouskeskus valmistui vuonna 2005.”

Ruokailun jälkeen meillä oli tutustumisleikkejä. Erään huoneen lattiaan oli askarreltu Suomen kartta, johon oli 
nimetty suurimpia kaupunkeja. Aluksi tuli kirjoittaa ensimmäiselle paperille synnyinpaikkakuntansa ja toiselle pa-
perille nykyinen asuinpaikkakuntansa. Hyvin pian kävi selville, että jonkin verran oli hajontaa synnyinsedun perus-
teella, mutta muuttosuunta tänne Pääkaupunkiseudulle. Toisin sanoin kaikki tuntuivat seisovan samassa kohdassa. 

Toisena leiripäivänä saimme aamulla nähdä, miten yön aikana oli maahan satanut lunta. Päivittelimme sitä, mi-
ten kevätkukat ja -linnut mahtavat selviytyä tässä kylmässä säässä.

Aamupäivän ohjelmassa oli kävelyä luonnossa, lautapelejä tai tuolijumppaa. Matkalla näimme kauniita maise-
mia ja kasveja. Kävelimme aina Vitträskiin saakka, yhteensä noin seitsemän kilometriä ja aikaa vierähti. Täällä luon-
nonhelmassa virkistyi ja mieli sai levätä. Markku vei innokkaat leiriläiset katsomaan kalasääsken pesää. Lintu oli ra-
kentanut pesänsä rannassa erään kuusen oksalle. Markku on tosi viisas. Samalla näimme valkoposkihanhen kaksin 
kappalein tepastelemassa nurmikolla. Me seurasimme niiden kulkua yhtämatkaa, kunnes ne pulahtivat veteen uis-
kentelemaan ja näin jatkamaan omaa matkaansa. 

Iltaisin oli mahdollista käydä rannassa saunomassa ja paistamassa makkaraa. Olipa joukossa muutama rohkea 
ystävä, joka kävi uimassa hyisevän kylmässä järvessä.

 Viimeinen leiripäivä valkeni kauniina, tosin välillä satoi lumiräntää. Aamupäivällä oli luppoaikaa pakata omia ta-
varoita laukkuihin. Huoneet luovutettiin kello kymmeneen mennessä ja ruokailun jälkeen lähdimme kotiin. Leirillä 
sai oppia tutustumaan uusiin ihmisiin. Leirillä oli monipuolista ja hyvää ohjelmaa sekä mielekästä tekemistä. Ruoka 
oli hyvää ja monipuolista sekä erityisruokavaliot oli huomioitu kiitettävästi. Sydämelliset kiitokset kaikille leiriläisil-
le sekä Virpille Hannalle ja Artulle. 

         Ystävällisin terveisin, Päivi
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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, lei-

pä, 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

Seurakuntien toimintaa

Espoon seurakuntien diakoniaretket

•	 7.9. Hvittorp (Vietämme mukavan syksyisen päi-
vän 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.

Manna-Apu ry
Terveyskuja 2 E 8 (Espoon keskus),
 p. 040 040 1114
•	 elintarvikkeita jaossa ti, to ja pe klo 10–12. Kela-

kortti ja kassi mukaan.

Espoonlahden seurakunta
Merivirta 3, Kivenlahden ostari
•	 jakaa elintarvikkeita ma, ti, ke ja pe klo 9, vuoro-

numerot jaetaan klo 8.40

Raitin Pysäkki
Konstaapelinkatu 1
•	 elintarvikejakelua ma ja pe klo 11–12 (suljettu 

juhannuksena. Kotiruokaa tarjolla edulliseen hin-
taan ke klo 12. Muina arkipäivinä klo 12 lounaaksi 
puuroa. Helatorstaina suljettu.

Torstaipiiri

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

Perjantaiporinat
Mielenterveyskuntoutujien avoin keskusteluryhmä Sou-
kan kappelilla perjantaisin. Tiedustelut diakoni Ritva 
Aarnio 040 537 6854 ritva.aarnio(at)evl.fi.

Askel kerrallaan
Avoin keskusteluryhmä mielenterveyskuntoutujille 
torstaisin Olarin kappeli, Kuunkehrä 4. Tiedustelut Dia-
koni Tanja Puhakka p. 050 361 3357.

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
Tarjolla kaikille, joilla on taloudellisia vaikeuksia tai 
jotka kaipaavat ruokaseuraa. Diakoniatyöntekijä on 
tavattavissa lounaan yhteydessä.
•	 Suvelan	kappeli	(Kirstintie	24)	ti	ja	to	klo	12–13,	

hinta 3€.
•	 Viherlaakson	kappeli	 (Viherkalliontie	2)	 tiistai-

sin 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€, 15.6. 
saakka.

•	 Leppävaaran	 kirkko	 (Veräjäkallionkatu	 2)	 tiis-
taisin ja torstaisin klo 11.30–12.30, hinta 3€.

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

•	 Matinkappeli	(Liisankuja	3)	tiistaisin	klo	13,	hin-
ta 2,50€.

•	 Tapiolan	kirkko	(Kirkkopolku	6)	tiistaisin	lipun-
myynti klo 11.30, lounas alkaen klo 12.15 hinta 
4€. Kevätkauden viimeinen 23.5.

•	 Kauklahden	 kappeli	 (Kauppamäki)	 ti	 klo	 11,	
hinta 3€.

Muita vertaistukiryhmiä Espoossa

Äidit irti synnytysmasennuksesta 
Äimä ry järjestää vertaisryhmiä synnytyksen jälkeises-
tä masennuksesta kärsiville. Espoon ryhmä kokoontuu 
vielä 7.6. klo 18-20. Ryhmän tapaamispaikkana on Nöyk-
kiön neuvola, osoitteessa Oxfotintie 8, Espoo. Tieduste-
lut ja ilmoittautumiset p. 040 7598941 tai klonnqvist(at)
gmail.com tai tsalomki(at)gmail.com. www.aima.fi

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) joka ti 

klo 17.30-19.30 kokoontuu 13.6.2017 saakka. Sen 
jälkeen ryhmä tauolla 15.8.2017 saakka. Tieduste-
lut 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 jatkuu kesäkuussa 
ma 5.6.2017 klo 17.30-20.00. Kesällä ei taukoa. Tie-
dustelut 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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Kipinäpalstalla viljellään
ja nautitaan kesästä

Emyllä ja Espoon kaupungilla on yhteinen 
puolen hehtaarin kokoinen viljelysmaa Es-
poon Kauklahdessa, pienen kävelymatkan 
päässä Kauklahden juna-asemalta. Touko-
kuussa kävin vierailemassa palstalla ja voi, 
siellä oli vaikka mitä!

Kylmähkön toukokuun vuoksi vierailuni 
aikana ei juuri vihertänyt, mutta kasvimaal-
la oli hienoja rakennelmia ja palstatoimin-
taan osallistuneiden kädentaidonnäytteitä. 
Alueella oli kasvatuspyramideja tulevia chi-
lejä ja yrttejä varten, vanhan navetan perus-
tuksia myötäileviä kasvatuslaareja hyötykas-
veille, joita on esikasvatettu pitkin kevättä 
Villa Apteekissa hyllyillä ihan minun ja Virpin 
toimiston vieressä. Kulkuväylälle oli joku rakentanut kauniin sillan kaiteineen. Taukotila ja varasto olivat rakennettu 
kaarnapintaisesta laudasta ja lainattaville kumisaappaille oli askarreltu hylly vanhasta muovitynnyristä.

Kesäkuussa palstalla on luvassa istuttamista ja kastelua sekä tietysti kutsumattomien kasvilajien, rikkaruohojen 
tai kuokkavieraiden nyppimistä. Istutushommia ajatellen tiedossa on ainakin tomaatteja, salaatteja, retiisejä, mais-
seja, kurpitsaa, vaikka mitä! Heinäkuussa palstaa hoidetaan kastellen ja vähitellen satoakin saadaan. Syyskesää kohti 
sato, ainakin toivottavasti, lisääntyy. Palstan antimia hyödynnetään niin Emyn talkooaterioilla kuin jaetaan palstatoi-
minnassa mukana oleville mukaankin. Ja kuten ainakin itse innokkaana huonekasvi- ja parvekepuutarhurina olen 
huomannut, mullantuoksu, hyvinvoivat kasvit ja oman kädenjälki lisäävät mielen hyvinvointia. Mikäänhän ei ole tär-
keämpää kuin puutarhanhoito, eikä sekään ole niin tärkeätä - muistuttaa vanha kiinalainen sananlasku.

Emyn palstatoimintaa ohjaavat sählyryhmistäkin tuttu järjestötyöntekijä Janne Törmänen sekä Velskolan leireil-
tä ja Lilla Karyllin talkootoiminnasta tuttu järjestötyöntekijä Minna Kettunen. Palstalla toimii myös ihmisiä välityö-

markkinoiden sopimuksilla ja vieraileehan palstalla säännöllisesti myös Emyn 
yhteistyökumppanien ryhmiä. Palstatoimintaan on mahdollista tulla mukaan 
myös vapaaehtoisena, ikään kuin vaihteluna kohtaamispaikkojen talkootoimin-
nalle omien voimien ja oman kunnon puitteissa. Kiitoksena palstalla antamas-
tasi työpanoksesta tarjotaan lounas Kauklahden elä ja asu -seniorikeskuksen 
ruokalassa.

Mikäli haluat mukaan, ota yhteyttä Janneen tai Minnaan. Paras tapa on sopia 
itsellesi tietyt säännölliset päivät palstatoimintaa varten.

       Tiina, Emy ry

Emyn järjestötyöntekijät Janne ja Minna
ohjaavat kasvimaatoimintaa. Otathan
heihin yhteyttä, mikäli haluat mukaan! 
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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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