
www.emy.fi

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Esbo mentalhälsoförening EMF rf

Asukastalo Kylämaja
Matinkylä, Matinkatu 7
p. 050 430 3112

Kohtaamispaikka Meriemy
Kivenlahti
Merenkäynti 3, 02320 Espoo
p. (09) 863 2031

Terassikahvio
Jorvin sairaala, 
Psykiatrian yksikkö 
Turuntie 150 
p. (09) 47183953

Raitin Pysäkki
Leppävaara
Konstaapelinkatu 1
p. (09) 510 2792

Kohtaamispaikka Lilla Karyll
Espoon keskus
Pappilantie 7, 02770 Espoo
p. (09) 859 2057

EMY-tiedote 5/2017

Toukokuu



2

Nyt se on käsissäsi, Emyn uudistunut tiedote. Tavoittee-
na oli tehdä lehdestä entistäkin helppolukuisempi ja sel-
keämpi sekä uudistaa ilmettä pitkästä aikaa muutenkin. 
Emyn vapaaehtoinen on tehnyt uudistuksessa suurim-
man työn. Suuri kiitos siitä! Kiittämään päästyäni haluan 
kiittää samalla kaikkia muitakin vapaaehtoispanoksen-
sa yhdistyksen toimintaan antaneita, olette varsinaisia 
aarteita!

Toukokuussa kaupunki tuntuu heräävän eloon. 
Tapahtumia on vaikka minkälaisia, ja ei ihme, sillä pit-
kästä aikaa säät suosivat, ainakin toivottavasti. Ulkona, 
puistoissa, kaduilla ja pihoilla on oikein mukava viet-
tää aikaa. Ulos kannattaa lähteä, ja samalla voi poike-
ta Emyn kohtaamispaikassa. Tapahtumat, joissa Emy on 
yksi järjestäjistä, ovat myös uusille tuttavuuksille mainio 
keino tutustua yhdistykseen ja uusiin ihmisiin.

Kesä tulee. Ja itikat, ja vihreys, ja valoisat illat. Mitä 
muuta toivoisitkaan? Emyn kesätoimintaa kokoonnu-
taan suunnittelemaan yhdessä sekä kuukausikokouk-
seen Meriemyyn la 6.5. klo 14 että Lilla Karylliin perjantai-
na 12.5. klo 14. Emyn kohtaamispaikat ovat perinteisesti 
olleet avoinna poikkeuksetta koko kesän, talkootoimin-
ta on pyörinyt normaalisti ja retkiä on tehty. Kesäksi on 
perinteisesti perustettu myös erityistä kesäryhmätoi-
mintaa, sillä tavallinen ryhmätoiminta on pitänyt kesä-
taukoja ja lomakausia. Tuodaan siis ideamme, toimin-
tapanoksemme ja toiveemme saman pöydän äärelle ja 
suunnitellaan yhdessä Emyn kesätoiminnasta mielekäs, 

mukava ja värikäs, jotta 
jokaiselle olisi jotain.

Kuulen mielel-
läni palautetta uu-
desta tiedotteesta, 
toivotan kaikille au-
rinkoista toukokuuta 
ja kannustan samal-
la sinut, juuri sinut, 
mukaan Emyn touko-
kuun rientoihin!n.

Tiina :)
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3

Kokoukset

Kuukausikokous 6.5.
Toukokuun kuukausikokous pide-
tään lauantaina 6.5. klo 14 Merie-
myssä. Tervetuloa mukaan  suun-
nittelemaan ja ideoimaan Emyn 
tulevaa toimintaa sekä sopimaan 
kohtaamispaikkojen päivystysvuo-
roista. Kokous on avoin kaikille!

Suunnitellaan yhdessä Emyn ke-
sän ryhmätoimintaa
Kokoonnutaan Lilla Karylliin to 12.5. 
klo 13 suunnittelemaan ja sopi-
maan kesän ajan ryhmätoiminnasta 
Emyssä. Kahvakuulatreeniä, pihape-
lejä, kirjallisuusryhmää, sauvakäve-
lyä vai jotain ihan muuta? Mihin si-
nä haluat osallistua?

Retket

Emyläisten päiväristeily Tallin-
naan tiistaina 6.6.
Emy tekee päiväristeilyn Tallinnaan 
ti 6.6. Eckerö  Linen  m/s  Finlandi-
alla. Retkipäivä kestää aamusta il-
taan, joten arvioithan jaksamisesi 
jo ennen ilmoittautumistasi. Tallin-
nassa ollaan maissa noin seitsemän 
tuntia, jolloin ehdimme tutustua 
kaupunkiin, toreille sekä tehdä os-
toksia. Voimme pysähtyä syömään 
puistoon piknik-eväitä sään sallies-
sa. Laivamatkan omavastuuhinta 
on 15€/osallistuja. Retkelle lähtijän 
tulee varata omaa rahaa mukaan 
aterioita ja muita ostoksia varten. 
Lisätietoja Pirjolta p. 050 310 7980. 
Jos haluat mukaan retkelle, kirjoita 
nimesi,  sukunimesi ja syntymäaika-
si ilmoitustaululle viimeistään 12.5. 
Ilmoittautuminen on sitova. Muis-
tathan, että kaikki Emyn toiminta 
on päihteetöntä ja tarvitset mukaan 
voimassaolevan passin tai kuvalli-
sen henkilökortin. Jos et ole Emyn 

jäsen, huolehdithan postiosoitteesi 
Pirjolle retkikirjeen ja laskun postitta-
mista varten.

Tehdään uusintaretki historialliselle 
Porkkalan vuokra-alueelle to 11.5.
Moskovan välirauhassa 1944 Suomi 
joutui vuokraamaan Neuvostoliitol-
le sotilastukikohdaksi Porkkalannie-
men, Upinniemen, saaristoa ja lähialu-
etta. Alue oli Neuvostoliiton hallussa 
vuoteen 1956 saakka.  Teemme tutus-
tumisretken tuolle alueelle, kuulem-
me Tomin opastusta alueen historiasta 
ja vierailemme Degerbyn  museossa. 
Retkelle lähdemme yhteiskuljetuksella 
Lilla Karyllista klo 10 ja ajamme tarvit-
taessa Meriemyn kautta.  Otamme pie-
net eväät Emystä matkaan ja retki kes-
tää noin klo 16 saakka. Retkellä ei ole 
säävarausta ja ulkona kävellään, joten 
puethan säänmukaisen varustuksen. 
Retkellä on rajallisesti paikkoja, joten 
hae mukaan soittamalla suoraan Artul-
le (ti 2.5. klo 9 jälkeen) p. 050 312 5193.

Luontoiltapäivä keskiviikkona 17.5. 
Lilla Karyllin olohuoneessa ja retki 
Haltiaan lauantaina 20.5.
Keskiviikkona 17.5. klo 14 katsotaan 
luontokuvia ja keskustellaan luonnos-
sa liikkumisesta Lilla Karyllissa. Voit ot-
taa mukaan myös omia valokuvia. Tie-
dustelut Markulta p. 046 636 0669. 
Retki Haltiaan Luontolauantaihin 20.5. 
Vetäjänä Markku. Tapaaminen retkeä 
varten Espoon keskuksen K-Resiinan 
edessä klo 11.30. Ilmoittauduthan ret-
kelle mukaan Emyn kohtaamispaikan 
ilmoitustaulun listalle.

Retki Emyn ja Espoon
kaupungin Kipinän yhteiselle puu-
tarhapalstalle torstaina 18.5.
Lähde mukaan katsomaan ja tutustu-
maan jo neljättä kauttaan käynnisty-
vään puutarhapalstaan Espoon Kauk-
lahteen. Palstalla on mahdollista toimia 
niin vapaaehtoisena kuin kuntoutta-
van työtoiminnan sopimuksillakin. 

Tutustumisretki järjestetään torstai-
na 18.5., lähtö Lilla Karyllista klo 10. 
Ilmoittaudu mukaan ke 17.5. men-
nessä ilmoitustaulun listalle. Osallis-
tujille tarjotaan lounas Kauklahden 
Elä- ja asukeskuksessa.

Retki pelaamaan minigolfia Es-
poonlahteen perjantaina 19.5.
Emyn opiskelijat järjestävät ret-
ken pelaamaan minigolfia Espoon-
lahteen. Ilmoittaudu mukaan etu-
käteen Lilla Karyllin tai Meriemyn 
ilmoitustaulun listalle ja lähde mu-
kaan! Yhteislähdöt järjestetään Lil-
la Karyllista klo 13 ja Meriemystä klo 
13.30.

Emyn ja Espyyn yhteinen retki 
Pirttimäkeen torstaina 1.6.
Kokoonnumme Lilla Karyliin klo 
13. Sateen sattuessa retki siirretään 
seuraavaan päivään. Retken järjes-
tää Espoon ympäristöyhdistys ry.

Yhdessäoloa

Emyn puutarhajuhlat su 4.6.
Lilla Karyllin pihalla klo 12-15. Ta-
pahtuman jälkeen pidetään Emyn 
kuukausikokous. Ohjelmassa on 
musiikkia, yhdessäoloa ja mukavaa 
seuraa sekä tarjolla kesäisiä herk-
kuja. Jos haluat auttaa järjeste-
lyissä, tulethan  paikalle jo klo 10. 
Tervetuloa!

Omaisten ja läheisten iltamat
Tervetuloa kaikki mielenterveys-
kuntoutujien tai muiden emyläisten 
omaiset ja läheiset grillaamaan ja 
viettämään iltaa Lilla Karyllin pihalle 
tiistaina 9.5. klo 17.30 alkaen. Tarjoi-
lujen vuoksi ilmoittauduthan Tiina 
Pajulalle p. 050 310 7987 tai etuni-
mi.sukunimi@emy.fi.

Tässä kuussa
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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	lauantaisin	

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 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 diagnoo-
sia eikä lähetettä. Tervetuloa mukaan toimintaan! 

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!

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

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

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.

Yhteistyössä kohtaamispaikat

Tervetuloa kahville ja Tuoreelle pullalle!

Terassikahvio
Jorvin sairaalan psykiatria

Avoinna:
ma–pe klo 10.30–14.30

Kahvikulma
Aurorakoti/Träskändan puisto

Avoinna:
ti–pe  klo 10.30–14.30
la–su  klo 12–15

Asioimalla Emyn kahvioissa tuet Emyn työtoimintaa.
Jos haluat ryhtyä kahviomyyjäksi tai haluat pitää taidenäyttelyn kahviossa,

otathan yhteyttä Pirjo Heikkiseen p. 050 310 7980.

Suljettu 25.5.
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Tule mukaan rohkeasti, ennakkoon ei tarvitse ilmoittautua ellei toisin mainita. Useimmat ryhmät pitävät kesäkau-
den taukoa. Tervetuloa suunnittelemaan kesäkauden ryhmätoimintaa Lilla Karylliin 12.5. klo 14.
Lisätietoja ryhmistä: Pirjo Heikkinen p. 050 310 7980.

Liikuntaa 

Jalkapallojoukkue FC Askel har-
joittelee maanantaisin klo 15–16 
Laaksolahden tekonurmella (Lähde-
purontie). Keskiviikkoisin klo 15–16 
Keski-Espoon tekonurmella (Kylä-
vainiontie 20). Pelaaminen on mak-

sutonta ja pääasiana 
hauskanpito. Kaik-
ki kiinnostuneet, tai-
doista riippumatta 
mukaan pelaamaan! 

Tiedustelut Kaj Järvisa-
lo, p. 050 552 1049.

Sählyä pelataan tänä keväänä vie-
lä torstaisin 11.5. saakka klo 20.30–
21.30 Omnian ammattiopiston salis-
sa (Kirkkokatu 16). Tiistain sähly on 
jo kesätauolla. Mukaan treeneihin 
tarvitset sisäkengät ja rennot vaat-
teet. Mailan ja pallon saat tarvittaes-
sa lainaksi.

Itämaista tanssia (vain naisille) vie-
lä tiistaina 2.5. klo 18–19 Lagstads 
skolan salissa (Espoonkatu 7) Mu-
kaan sisäkengät (tai sukat) ja rennot 
vaatteet. Vetäjänä Heta. Ilmoittaudu 
mukaan Pirjolle p. 050 310 7980.

Sulkapalloa pelataan keskiviikkoi-
sin 3.5. saakka klo 19.30–21 Merito-
rin 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 26.5. saakka klo 16–17. 

Mukaan sisäkengät, rennot vaatteet, 
pyyhe ja peseytymisvälineet. Tarvit-
taessa saat laiteopastusta.

Emyn joogaryhmät ovat 
kesätauolla.

Emyn keilausryhmä kokoontuu 
vielä tiistaina 9.5. klo 13 Meriemys-
sä, josta lähdemme yhdessä Tapi-
olaan keilaamaan. Voit tulla myös 
suoraan Tapiolan keilahallille ennen 
klo 14. Ilmoittauduthan mukaan en-
nakkoon Meriemyn ilmoitustaulun 
listalle tai soittamalla p. 09 8632031.

Vesijuoksua/uintia Keski-Espoon 
uimahallilla torstaisin 18.5. saakka 
klo 16. Ilmoittaudu mukaan Virpille 
p. 050 310 7981.

Yhteinen aamukävely tiistaisin 
30.5. saakka klo 9. Lähtö Lilla Karyl-
lin pihalta. Ilmoittaudu mukaan Vir-
pille p. 050 310 7981.

Keskustelua
Vertaistukea ahdistukseen tuki-
ryhmä ahdistuksesta kärsiville Villa 
Apteekin alakerrassa (Pappilantie 5). 
Kokoontuminen parittomien viikko-
jen maanantaisin 8.5. saakka klo 18–
19.30. Tervetuloa keskustelemaan 
luottamuksellisesti vertaisten kes-
ken sekä jakamaan ja löytämään sel-
viytymiskeinoja ahdistukseen. Mu-
kana Hanna ja Aimo.

Valonpisarat - ryhmä pakko-oirei-
sesta häiriöstä kärsivien tueksi on 
kevätkauden osalta päättynyt ja uu-
si ryhmä syksylle on suunnitteilla.

Keskusteluryhmä kaksisuuntais-
ta mielialahäiriötä sairastaville 
parillisten viikkojen tiistaisin 30.5. 
saakka klo 18–19.30 Lilla Karyllissa. 
Tervetuloa!

Meren ja taivaan välillä keskuste-
luryhmä diakonin ohjaamana Me-
riemyssä parittomien viikkojen 
torstaisin 11.5. saakka klo 14–15. 
Tervetuloa!

Verso - ryhmä omaisille yhteistyös-
sä Emy & Espoonlahden seurakunta. 
Meriemyssä vielä torstaina 18.5. klo 
17.30–19.30. Tervetuloa kaikki mie-
lenterveyskuntoutujien tai muiden 
emyläisten omaiset ja läheiset gril-
laamaan ja viettämään iltaa Lilla Ka-
ryllin pihalle tiistaina 9.5. klo 17.30 
alkaen. Tarjoilujen vuoksi ilmoittau-
duthan Tiina Pajulalle p. 050 310 
7987 tai etunimi.sukunimi@emy.fi.

Emyn ryhmätoiminta
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Musiikkia

Levyraati kokoontuu Meriemyssä 
vielä perjantaina 19.5. klo 14. Levy-
raadissa analysoidaan, muistellaan 
ja arvostellaan soitettuja kappaleita. 
Voit halutessasi ottaa omaa musiik-
kia mukaan tai valita kappaleen mu-
siikintoistopalvelusta. Mukana Tiina.

Bänditaitoryhmä kokoontuu Lil-
la Karyllin yläkerran musiikkihuo-
neessa perjantaisin 26.5. saakka klo 
13.30–14.30 Ohjaajana musiikkipe-
dagogi Sari J. 

Lauluryhmä Kylämajassa. Helena 
laulattaa ja säestää pianolla. Ryhmä 
on kaikille avoin ja kokoontuu vielä 
keskiviikkona 3.5. klo 12.15–13.15. 
Tule mukaan laulamaan, omalla 
äänelläsi!
 
Musiikkiraati kokoontuu Kyläma-
jassa kuuntelemaan musiikkia vielä 
keskiviikkona 17.5. klo 12–14. Tule 
keskustelemaan ja kertomaan mieli-
piteesi laulujen sanoista, sävelistä ja 
tunnelmista.

Ilmaise taiteella

Kulttuurin ystävät kokoontuvat ke 
3.5. ja 31.5. alkaen klo 14–15 Lilla 
Karyllissa. Käydään läpi tulevia kult-
tuuritapahtumia, etenkin Kaikukort-
tikohteita. Mahdollisuus muodostaa 
pienryhmiä ja käydä yhdessä tapah-
tumissa. Lisätietoja Virpiltä 050 310 
7981.

Askartelua ja kädentaitoja Merie-
myssä vielä keskiviikkona 10.5. (oh-
jelmassa huovutusta) klo 14.

Runoryhmä kokoontuu runoile-
maan Villa Apteekin yläkertaan vielä 
maanantaina 15.5. klo 14–16. Muka-
na Arttu. Tervetuloa mukaan!

Ku vat a i d e r y h-
mä Sielun mai-
semien maalarit 
kokoontuu Lil-
la Karyllissa maa-
nantaisin 29.5. 
saakka klo 17–19 ja Mielen maise-
mien maalarit Meriemyssä tiistaisin 
30.5. saakka klo 17–19. Ryhmät ovat 
avoimia kaikille ja osallistuminen ei 
edellytä kokemusta kuvataiteen te-
kemisestä, rohkeasti mukaan vaan! 
Ohjaajana Olavi.

Teatteriryhmä kokoontuu tiistai-
sin klo 14–15.30, 9.5. saakka ESKO:n 
tiloissa (Pappilantie 2). Ryhmässä 
harjoitellaan ilmaisutaitoa ja näyt-
telemistä teatterikoulun opettajan 
Jennin ohjauksella. Ilmoittaudu Pir-
jolle p. 050 310 7980.

Toimintaa ja tutustumista
Avoimet ystäväryhmät uusia ystä-
viä kaipaaville Villa Apteekissa kes-
kiviikkoisin klo 15.30–17.00, 31.5. 
saakka. Ilmoittaudu mukaan Virpille 
p. 050 310 7981.

Torstai-illan ruokaryhmä kokoon-
tuu kokkaamaan villivihanneksista 
torstaina 18.5.  Edellisenä päivänä 
ke 17.5. teemme retken keräämään 
villiyrttejä. Keräysretkeä varten läh-
tö Lilla Karyllista klo 14 ja paluu noin 
klo 17. Ilmoittauduthan ennakkoon 

ilmoitustaulun listaan tai p. 09 859 
2057. Mukana Arttu ja Pia.

Tutustumisryhmä pidetään tors-
taisin (ei 25.5.) klo 13.30–15. Ta-
paaminen ryhmää varten Lilla Ka-
ryllissa, muistathan ilmoittautua 
mukaan (Virpi p. 050 310 7981). 
Ryhmään toivotetaan tervetulleiksi 
kaikki Emyyn tutustujat sekä jo pi-
dempään yhdistyksessä mukana ol-
leet. Ryhmässä tutustutaan toisiin 
toiminnan merkeissä, yhteistyössä 
HUS. Ryhmäkertojen teemoja: 4.5. 
kevätkävely, 11.5. ruoan valmistusta 
Uudenmaan Marttojen kotitaulous-
neuvoja Hanna Pikkaraisen opastuk-
sella, 18.5. lautapelejä, 25.5. ei ryh-
mää (helatorstai).

Leppävaaralainen, tule ryhmään 
Raitin Pysäkille! Ohjelmassa on 
tutustumista ja mukavaa tekemis-
tä joka toinen maanantai klo 15-17 
(8.5., 22.5., 5.6. ja 19.6.). Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset Tiina p. 050 310 
7987. Yhteistyössä Emy ja Leppävaa-
ran seurakunta.
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Emyn kesäleiri Stora Blindsundin saaressa

Emy järjestää kesäleirin Stora Blindsundin  saaressa,  Matinkylän  edustalla,  kesäkuun  lopulla 26.-30.6.  Saari on 
luonnonkaunis paikka Espoossa, soutumatkan päässä Nuottaniemen satamasta.

Saarella  on  vanha  pitsihuvila, sauna, tenniskenttä ja ulkovessat. Leirillä yövytään joko teltassa ulkona tai si-
sällä  huvilassa.  Teltan  ja  retkisängyn saa  tarvittaessa  lainaan  yhdistykseltä, mutta  oma  makuupussi  kannattaa  
olla. Ruoat ja muut järjestelyihin liittyvät askareet  tehdään  leirillä  yhdessä  talkoovoimin. Leiri ei sovellu liikunta-
rajoitteisille. Leirin hinta on 40€/Emyn jäsen, yhdistys tarjoaa loput. Hakeutuminen leirille tapahtuu kirjoittamal-
la oma nimi ja mahdollinen tieto erityisruokavaliosta viimeistään toukokuun loppuun mennessä Lilla Karyllin tai 
Meriemyn ilmoitustaulun listalle. Kaikille hakeneille ilmoitetaan kirjeitse viikolla 23. Leirin osallistujat ja ohjaajat pi-
tävät yhteisen leiritapaamisen perjantaina 16.6. klo 14 Lilla Karyllissa. 

Tapaamisessa suunnitellaan leirin ruoat sekä sovitaan leirin ohjelmasta ja yöpymispaikoista (lainatelttojen  tar-
peista yms.). Leiritapaaminen on myös hyvä mahdollisuus tutustua muihin leirille lähteviin tai kysyä mieltä askar-
ruttavista asioista.

Emyn kesään on tulossa toinenkin leiri, Sierlan vanhassa koulussa Nummella Lohjan kunnassa viikolla 35 eli 
29.8.-2.9.2016. Sierlan leirille hakeutumisesta ja leiristä tarkemmin voit lukea aikanaan heinäkuun tiedotteesta.

Tour de Kuninkaantie 

Tour de Kuninkaantie on polkupyörätapahtuma asunnottomuutta vastaan. Tapahtuma järjestetään perjantaina 
19.5. klo 12-16. Tapahtuma on tänä vuonna kokoontumisajo siten, että kokoonnutaan Villa Apteekkiin (Pappilantie 
5), josta siirrytään Kuninkaankallioon. Pue päällesi keltaista, näin pyöräilet asunnottomuutta vastaan!

Ohjelmassa: klo 12 Kokoontuminen Villa Apteekkiin Askeleeseen mehuhetkelle, josta yhdessä pyöräil-
lään Kuninkaankallioon, klo 12 kävelijät lähtevät kävelylenkille Kuninkaankalliosta, klo 13 Kokoonnutaan 
Kuninkaankallioon, klo13.20 Loppuverryttely ja diplomien jako 
n, klo 14 Grilli kuumana ja musiikkia, pihapelejä, sauna lämmin, Tiedustelut: sanna.hyytiainen(at)hoiva.fi 
Tervetuloa!

Selvästi kivaa!

Kaikille avoin tapahtuma Pappilantiellä tiistaina 23.5. klo 10-14. Tapahtuman ohjelmassa on runoja, teatteria, bän-
dejä, tuo ja vie -pihakirppis, arvontaa sekä kahvitarjoilu ja grilli kuumana. Tervetuloa! Tapahtuman järjestää Pappi-
lantien järjestöt yhteistyössä.

Menoa ja meininkiä

Tärppejä Kaikukorttien käyttäjille

Sellosali
Janne Mertane, piano, torstaina 11.5. klo 19. Janne Mertanen tunnetaan erityisesti Chopinin, mutta myös ro-
manttisten ja klassisten pianoteosten tulkkina. Konsertissa kuullaan suomalaista pianomusiikkia, säveltäjäniminä 
mm. Sibelius, Kokkonen, Englund, Rautavaara, Melartin ja Palmgren. Kesto 2 h, sis. väliajan

Jukka Eskola Soul Trio feat. Jukka Perko, perjantaina 12.5. Väkevänä keikkabändinä tunnetuksi tulleen Jukka Es-
kola Soul Trion muodostavat Suomen jazzmuusikkojen tähtikaartiin kuuluvan trumpetistin lisäksi urkuri Mikko He-
levä ja rumpali Teppo Mäkynen. Sellosalin konsertissa trion erikoisvieraana nähdään saksofonisti Jukka Perko. Kes-
to 2 h, sis. väliajan
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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.

Iltapäiväkonsertti Lauluyhtye Sherry Lips perjantaina 16.5. klo 13.30. Kokoonpano: Sini Smolander, Saila Pöysä, 
Sara Knuuti, Maiju Häkkinen. Neljän naisen taitava a cappella -kvartetti on toiminut vuodesta 2008 lähtien. Kesto 
45 min, ei väliaikaa. Vapaa pääsy

Espoo Ciné
Espoo Ciné järjestää Kuukauden leffa -sarjaa Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa. Kaikukorttilippuja Kuukau-
den leffa -sarjaan voi hankkia Lippupisteen täyden palvelun myyntipisteistä

Toukokuu: keskiviikko 17.5. klo: 19.00 Pedro Almodóvar: Julieta. Julieta on elokuva äidin kamppailusta 
epätietoisuutta vastaan. Se on myös kertomus kohtalosta, syyllisyydestä ja siitä käsittämättömästä mysteeristä, jo-
ka saa meidät hylkäämään rakastamamme ihmiset, pyyhkimään heidät elämästämme kuin he eivät koskaan olisi 
merkinneet meille mitään. Kuin heitä ei olisi koskaan ollut olemassakaan.

Tapiola Sinfonietta
Kausikonserttien perjantain esityksiin ja Sellosalin Hetkiä-kamarimusiikkikonserttien kertalippuja voi hankkia Kai-
kukortilla. Kaikukorttilipun voi lunastaa Lippupisteestä, jolloin palvelumaksu on 1,50€/lippu.

Hetkiä VI: Hetkiä, jalokiviä ja helmiä. Sunnuntaina 7.5. klo 15, Sellosali: Anni Haapaniemi, oboe; Laura Vikman, 
viulu; Tiila Kangas, alttoviulu; Ulla Lampela, sello; Tuija Hakkila, piano; Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio KV 580a; 
Wolfgang Amadeus Mozart, sov. Christian Schwenke: Serenadi nro 10 Gran Partita

Kesän valoa torstaina 18.5. klo 19, Espoon kulttuurikeskus, Tapiolasali. Olari Elts, kapellimestari; Lawrence 
Power, alttoviulu; Henri Dutilleux: Serenade sur le nom de Marguerite Long; Erkki-Sven Tüür: Illuminatio; Albert 
Roussel: Musiikkia balettipantomiimista Hämähäkin pidot; Henri Dutilleux: Musiikkia baletista Susi

Kaikukortilla museoon!
Gallen-Kallelan museo
Näyttelykeskus WeeGee
EMMA- Espoon modernin taiteen museo
KAMU- Espoon kaupunginmuseo
Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä
Suomen Kellomuseo
Talomuseo Glims
Luontokeskus Haltia

Emyn ryhmä kulttuurin ystävät
kokoontuu toukokuussa 3.5. ja 31.5. klo 

14–15 Lilla Karyllissa. Käydään läpi tulevia 
kulttuuritapahtumia, etenkin Kaikukortti-
kohteita. Ryhmän kautta on mahdollisuus 
muodostaa pienryhmiä ja käydä tapahtu-

missa. Lisätietoja Virpiltä 050 310 7981.
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Emyläiset kevättä bongailemassa

Keväinen linturetki Suomenojalle

Olen asunut Lipparinteen palvelukodissa 1.4.2017 alkaen. Sunnuntaina 9.4. otin ruokapöydässä ohjaajamme 
kanssa puheeksi, että aion tehdä tiistaina jokakeväisen linturetken, joka suuntautuisi Suomenojan lintualtaalle. 
Ohjaajamme ehdotti, että voisimme lähteä porukalla talon autolla, jos halukkaita löytyisi. Tiistaina 11.4. halukkaita 
ilmaantui, ja lisäksi ohjaaja lähti kuskiksi.

Sää oli puolipilvinen, eli ihan sopiva retkeämme varten. Lähdimme lounaan jälkeen kohti Suomenojaa. Noin 
puolen tunnin kuluttua olimme Suomenojalla ja safarimme saattoi alkaa. Paljaalla silmälläkin saattoi havaita, että 
lintuja oli aikalailla. Kaivoin kiikarit repusta ja suuntasin ne kohti kaislikon reunaa. Ensimmäinen havaintoni oli no-
kikana. Muita tunnistamiani lintuja olivat sinisorsa, harmaasorsa, tukka-sotka, lapasotka, punasotka, telkkä ja suuri 
määrä kala- ja naurulokkeja.

Innokkaasti kiikaroidessani muut olivat nähneet joutsenia, jotka jäivät minulta havaitsematta. Kiersimme  lin-
tualtaan, ja siinä tuli tehtyä mukava päivälenkki, pituudeltaan ehkä noin pari kilometriä. Olimme yhtä luontoko-
kemusta rikkaampina valmiina kotimatkalle. Kotimatkalla näin Lippajärvellä auton ikkunasta ne puuttuvat kyhmy 
joutsenetkin, joten olin muiden tavoin tyytyväinen retkeemme . 

Muut havaitsemani lajit ovat suhteellisen yleisiä, mutta harmaasorsaa pesii maassamme vuosittain vain noin 
kymmenestä kahteenkymmeneen paria. Yksi asia jäi kuitenkin askarruttamaan mieltäni: pesivätkö nämä la-
jit Suomenojalla vai ovatko ne muuttomatkalla? Suunnitelmissa onkin tehdä uusi retki Suomenojalle lintujen 
pesimäaikaan.

Kuvaksi  kirjoitukseeni  valitsin kyh-
myjoutsenen,  jonka  harvalukuisem-
pi  serkku  laulujoutsen on 100-vuotiaan 
Suomemme kansallislintu.

Kevätterveisin Stig R.

Lilla Karyllin lähiluontoa tutkimassa

Maanantaina 24.4. joukko emyläisiä lähti lähimaastoon etsimään kevään merkkejä. Vaikka sää oli viileä ja taivaalta 
tuli hetken ajan jopa rakeita, kevään merkkejä löytyi ihan Lilla Karyllin kulmilta.

Bongasimme muun muassa valko- ja sinivuokkoja, leskenlehtiä, sahrameja (tutummin crocuksia) sekä idänsini-
liljoja. Iloinen yllätys olivat myös tapaamamme kolme isoa jänistä.

Muutama meistä jäi bongailun lopuksi nauttimaan lasillisen simaa tai mehua. Lasillisten lomassa luimme 
edellisellä viikolla tutustumisryhmän tuottamia kevätaiheisia haiku-runoja. Retkestä jäi kiva fiilis, vaikka sää ei ai-
van meitä suosinutkaan. Kuten eräs bongailija totesi, lähiluontoon voisi piipahtaa yhdessä silloin tällöin ihan 
ex-temporeekin!

Kevätbongarit
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RunojaToukokuu

Tuomi kukkii jo
lensi heinikossa sudenkorento.
Paistaa lämpimästi aurinko,
tien vieressä valkovuokkojen viehkeä jono

Tuula Viljasalo

Tutustumisryhmässä kirjoitettiin keväisiä haiku-runoja. Tässä joitakin tuotoksia.

Mitä ovat haiku ja tanka?

Haiku on japanilainen kolmirivinen runo, jonka ensimmäisellä rivillä on 5, toisella 7 ja viimeisellä 5 tavua.
Tankassa rivejä on viisi ja tavut jakautuvat 5/7/5/7/7.

Hirveä hätä ja hoppu

tupakat loppu.

Kari

Syksyn lehdet jo

vanhoina lentävät pois.
Kevät on tullut. Jälleen on kevät

aurinko paistaa edelleen.
On syytä hymyyn.

Aurinko paistaa

mutta luntakin sataa.
Ei kai taas talvi?Sammakko pomppii

puro solisee taaskin
pöly leijailee
yksitoista päivää vaan
sluibaillen kuluu aika.
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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

•	 4.5. Hvittorp (ilm. Leppävaara p. 040 531 1057)
•	 1.6. Hvittorp, suunnattu leskille ja omaishoitajil-

le (ilm. Tapiola p. 09 80504433)
•	 7.9. Hvittorp (ilm. Olari 09 8050 7000)
•	 5.10. Hila (ilm. Espoonlahti p. 0503752585)
•	 2.11. Velskola 
 (ilm. Tuomiokirkkoseurakunta p. 09 8050 3503)
•	 7.12. Velskolan kartano 
 (ilm. Leppävaara p. 040 531 1057)

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

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 10–12 (ei jakoa 

1.5. vaan 2.5.)
•	 Kotiruokaa tarjolla edulliseen hintaan ke klo 12. 

Muina arkipäivinä klo 12 lounaaksi puuroa. Hela-
torstaina suljettu.

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, Soukankuja 3, maanantaisin klo 17–
18.30. Kevätkausi alkaa 9.1. Mukana vertaisohjaaja. Tie-
dustelut diakoni Marja-Liisa Kiiski p. 050 375 2585.



13

Diakonia- ja kappelilounaat
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 vertaistuki ryhmiä Espoossa

Äidit irti synnytysmasennuksesta 
Äimä ry järjestää vertaisryhmiä synnytyksen jälkeises-
tä masennuksesta kärsiville. Espoon ryhmä kokoontuu 
keväällä 2017 keskiviikkoisin 17.5. ja 7.6. klo 18-20. Ryh-
män tapaamispaikkana on Nöykkiön neuvola, osoittees-
sa Oxfotintie 8, Espoo. Tiedustelut ja ilmoittautumiset p. 
040 7598941 tai klonnqvist(at)gmail.com tai tsalomki(at)
gmail.com. www.aima.fi

Vertaistukiryhmä psyykkisesti sairastuneiden 
omaisille - Espoon omaisryhmien, omaisten ja 
läheisten yhteinen iltama
Tervetuloa kaikki mielenterveyskuntoutujien tai mui-
den emyläisten omaiset ja läheiset grillaamaan ja viet-
tämään iltaa Lilla Karyllin pihalle tiistaina 9.5. klo 17.30 
alkaen. Tarjoilujen vuoksi ilmoittauduthan oman ver-
taistukiryhmäsi kautta tai suoraan Tiina Pajulalle p. 050 
310 7987 tai etunimi.sukunimi@emy.fi, www.otu.fi.

Mieli maasta ry:n ryhmät
Vertaistukiryhmiä masentuneille www.mielimaastary.fi
•	 Raitin	 Pysäkillä	 (Konstaapelinkatu	 1)	 joka	 ti	 klo	

17.30–19.30. Tiedustelut Mikko p. 040 365 0880.
•	 Tapiolan	kirkolla	 joka	ke	klo	18,	 vetäjänä	Lulu	p.	

040 757 3228. Tervetuloa!
•	 Tapiolan	kirkolla	kokoontuva	eläkeläisten	ja	eläke-

iän kynnyksellä olevien ryhmä on tauolla ja jatkuu 
kesäkuussa ma 5.6. Tiedustelut Hannele Oksanen, 
p. 050 500 1137.

Ääniä kuuleville vertaisryhmiä järjestää Suomen 
Moniääniset ry
Vertaistukiryhmä keväällä 2017 Villa Apteekissa alaker-
ran kokoustilassa joka toinen maanantai klo 16–18 (8.5., 
22.5.) Mielen sisäisistä äänistä puhuminen on tärkeä 
askel kohti tasapainoisempaa elämää äänien kanssa. 
Vertaistukiryhmässä on mahdollisuus jakaa äänikoke-
muksia hyväksyvässä, luottamuksellisessa ilmapiirissä. 
Ryhmä on ilmainen ja tarkoitettu häiritseviä ääniä kuu-
leville. Vetäjänä vertaisohjaaja. Lisätietoa 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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Tukea elämäntilanteeseen terapeuttisen keskustelun avulla?
Tuntuuko elämäntilanteesi kuormittavalta ja haluaisit saada siihen uusia näkökulmia?

Haluatko selkeyttää ajatuksiasi, kohentaa itsetuntoa, löytää keinoja käsitellä hankalia tunteita ja näiden kautta 
löytää voimia arkeesi? Olisitko kiinnostunut tulemaan psykoterapiaharjoittelu-asiakkaakseni? Tapaamisissa voidaan 
keskustella oman toiveesi mukaan elämän/arjen hankaluuksista esimerkiksi ihmissuhteisiin, tulevaisuuteen, van-
hemmuuteen, parisuhteeseen, työhön tai opiskeluun liittyen.

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneet keskustelut sopivat sekä aikuisille että nuorille. Työskentelyn lähtökohta-
na ovat asiakkaan tavoitteet, joihin hän toivoisi muutosta. Matkalla muutokseen hyödynnetään asiakkaan voimava-
roja, taitoja ja mahdollisuuksia. Tavoitteeseen edetään pienin konkreettisin askelin. Tapaamiset alkavat tutustumis-
käynnillä, jonka jälkeen sovimme yhdessä jatkosta. Tapaamiset voidaan järjestää ovat Lilla Karyllin tai Villa Apteekin 
tiloissa maanantai- tai torstai-iltaisin klo 17-19. Jos kiinnostuit, otathan rohkeasti yhteyttä soittamalla tai tekstivies-
tillä! Sari Mäenpää, Perhekuntoutusohjaaja (vaativa lastensuojelu- ja perhetyö), Ratkaisukeskeisen psykoterapian 
opiskelija (valmistun kesäkuussa 2018) p. 020 730 5555.

Muistathan, että Emyn kautta harjoituspsykoterapiaa (tai pariterapiaa) antaa kaksi muutakin psykoterapeut-
tiopiskelijaa. Opiskelijoiden esittelyt löytyvät Emyn kotisivuilta www.emy.fi/apua-ja-tukea. Jos et käytä internettiä, 
voit tiedustella asiasta Tiinalta p. 050 310 7987.
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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



Lue lehti ja tule mukaan!

Pappilantie 7
02770 Espoo


