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Yhdistyksen kuukausikokous

Retki pelaamaan minigolfia &
Meriemy suljettu

Retki Kajaaniin Mielenterveyden
keskusliiton tapahtumiin

Leiri Sierlan vanhassa koulussa & 
mm. koulujen saleissa kokoontuvat 
ryhmät sekä kuvataide- ja teatteriryh-
mät käynnistyvät

Espoo-päivä, From Espoo with love

Painonhallintakurssi käynnistyy

Iloliikkuja -tapahtuma

Nuorten aikuisten ilta
Karvisessa Malmilla

Elojuhlat ja kuukausikokous Lilla
Karyllissa & Meriemy suljettuna

EMY-tiedote 8/2015

Palaute: tiina.pajula(at)emy.fi p. 050 310 7987
Julkaisija: Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Y-tunnus: 0678820-6
EMY ry, Pappilantie 7, 02770 Espoo 
espoonmielenterveys(at)emy.fi. EMY-tiedote
julkaistaan internetosoitteessa www.emy.fi
Emyn löydät myös Facebookista
Vastaava toimittaja: Tiina Pajula
Painopaikka: Picaset Oy, Helsinki
Tilaushinta: Emy ry:n jäsenmaksu, 23€/kalenterivuo-
si. Ilmestyminen: Kuukauden alussa, 12 krt/vuosi.

Aineisto: Otamme mielellämme vastaan kirjoi-
tuksia, runoja, piirroskuvituksia, kannen taustaku-
vaehdotuksia, sarjakuvia ynnä muuta. Materiaali 
tulee toimittaa Tiina Pajulalle tai Sirpa Strömbergille 
edeltävän kuukauden puoliväliin mennessä sähkö-
postitse etunimi.sukunimi(at)emy.fi, postitse kohtaa-
mispaikkaan tai henkilökohtaisesti tuomalla.
Tämän lehden kansikuva: Eeva-Liisa M.

Emyn kuulumisia
Elokuussa kesä on vielä parhaimmillaan ja 
toivottavasti säät suosisivat. Emyn työntekijöistä 
jotkut vielä lomailee, mutta toimintaa riittää ja 
kohtaamispaikat ovat avoinna tavalliseen ta-
paan. Retkiä on tulossa moneen paikkaan, esi-
merkiksi Isoon Vasikkasaareen sekä Helsingin 
Vanhankaupunginlahdelle yhdistysten välisiin 
onkikisoihin. Kesäkuussa pidettyt minigolfkisat  
muuten voitti Tukiyhdistys Majakka, Tukiyhdis-
tys Karvinen tuli toiseksi, Emy kolmanneksi ja 
Vantaan Hyvät Tuulet neljännelle sijalle. Tur-
nauksen järjestänyt Majakka lähetti kiitoksia ja 
terveisiä osallistuneille!
  
Meriemyssä on tapahtunut pieni uudistus. Käy-
tävällä olleesta kirpputorista on luovuttu tilan 
avartamisen vuoksi. Meriemyn lattia on tarkoi-
tus vahata, minkä vuoksi kohtaamispaikka on 
suljettu torstaina 13.8. Teemme to 13.8. kuiten-
kin retken pelaamaan minigolfia ja itse kukin on 
lämpimästi tervetullut, mukaan vaan!

Kuun loppupuolella lähtee joukko emyläisiä 
Kajaaniin saakka retkelle MTKL:n kisoja ja 
kulttuuripäiviä varten (to 20.8. - la 22.8.). Vain 
sunnuntaipäivä pidetään väliä ja jo maanan-
taina käynnistyykin Sierlan leiri. Leirin loputtua 
lauantaina 29.8. vietetäänkin sitten Espoo-
päivää ja Espoon keskuksessa kauppakeskus-
ten välimaastossa on kaikille avoin tapahtuma 
From Espoo with love, jota Emykin on mukana 
järjestämässä. Tarkemmat tiedot tapahtumas-
ta tämän lehden keskiaukeamalta ja kaikista 
Espoo-päivän tapahtumista tietoa löytyy netistä 
www.espoopaiva.fi. Kaikki mukaan!

Kuun lopulla ja viimeistään syyskuun puolella 
käynnistyvät kesätauolla olleet ryhmät. Liittee-
nä sinulle oma ryhmäkalenteri syksyä varten 
ja muistathan, että olet lämpimästi tervetullut 
mukaan Emyn toimintaan, niin ryhmiin kuin mo-
neen muuhunkin menoon!

Emyssä nähdään! Toivoo, Tiina 

P.S. Haluan vielä erikseen 
kiittää teitä kaikkia runoja 
ja julkaistavaa materiaalia 
tiedotetta varten lähettäneitä, 
suuri kiitos! 
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Retki pelaamaan minigolfia 13.8.
Tehdään retki Kivenlahden minigolfkeskukseen 
pelailemaan. Yhteislähtö Meriemyn edestä ul-
koa klo 12 tai tapaaminen klo 12.30 Minigolf-
keskuksella (Espoonlahdenranta 1). Ilmoittaudu 
mukaan ilmoitustaululle 12.8. mennessä. Varaa 
mukaasi 8€ pelimaksu.

Retki Hyökyvuoren kesäteatteriin 20.8.
Teemme retken teatteri Hyökyvuoreen katso-
maan Joel Elstelän käsikirjoittamaa ja Nelli Rei-
nikaisen ohjaamaa näytelmää Matinea rakkaille 
vainajille. Näytelmä on musta komedia Suomes-
ta, diivasta ja teatterista. Esityksessä on paljon 
ikivihreää musiikkia liveorkesterin säestämänä. 
Ilmoittaudu mukaan Meriemyn ilmoitustaulun lis-
talle tai soita p. 09 863 2031 viimeistään pe 14.8. 
Lipun hinta on 15€/hlö, varaathan 15€ tasaraha-
na mukaan esitykseen. Emyn ryhmän tapaami-
nen on esityspäivänä torstaina 20.8. klo 18.20 
Sökövikens skolanin valkean roskiskatoksen 
luona (Espoonlahdentie 10). Esitys alkaa klo 19, 
mutta liput täytyy lunastaa hyvissä ajoin. Esityk-
sessä on väliaika. Lähde sinäkin mukaan!

Leirit
Kalastusleiri Inkoon
Gölisnäsissä 21.-24.9.2015
Kalastamiseen keskittyvällä leirillä Inkoon Gö-
lisnäsin merellisissä maisemissa yövytään mök-
kimajoituksessa, kalastellaan ja saunotaan. 
Leirillä aterioidaan evästyyppisiä ruokia ja yö-
pymismökki on lämmitetty. Leirille ja takaisin 
kuljetaan henkilöautoilla. Leirin omavastuuhinta 
on 40€/jäsen ja Emy tarjoaa loput. Hae mukaan 
leirille kirjoittamalla nimesi ilmoitustaulun listalle 
elokuun aikana ja ilmoita samalla mahdollises-
ta erityisruokavaliostasi. Leirille mahtuu mukaan 
reilu kymmenen yhdistyksen jäsentä. Leirille va-
lituille ilmoitetaan kirjeitse syyskuun ensimmäi-
sellä viikolla.

Syysleiri Velskolan kartanossa
9.-13.11.2015 eli viikolla 46
Hakeminen leirille tapahtuu syyskuun aikana. 
Seurakunnan leirikeskus Velskolan kartanossa 
Espoossa järjestettävällä Emyn Syysleirillä nau-
titaan leirikeskuksen keittiön antimista, yövytään 
kahden hengen huoneissa, saunotaan sekä 
nautitaan leiriporukan seurasta ja leirin monipuo-
lisesta ohjelmasta.

Kokoukset 
Emyn kuukausikokous
lauantaina 8.8. klo 14 Meriemyssä. Kokous on 
kaikille avoin, tule mukaan ideoimaan Emyn toi-
mintaa.

Etuus- ja vaikuttamistyöryhmä
on Emyn jäsenistä koostuva vaikuttamiseen, 
esittelyihin ja etuisuuksiin keskittyvä työryhmä, 
johon otetaan mielellään uusia jäseniä mukaan. 
Ota yhteyttä Tiinaan (p. 0503107987), mikäli vai-
kuttamistoiminta kiinnostaa!

Retket
Retki Mielenterveyden keskusliiton 
yleisurheilukilpailuihin ja kulttuuripäi-
ville Kajaaniin 20.-22.8.2015
Hakuaika retkelle on jo ohi, mutta peruutuspaik-
kaa voit kysellä puhelimitse Pirjo Heikkiseltä (p. 
050 310 7980). 

Retki saaristoveneellä Espoon
Isoon Vasikkasaareen
Retkelle tiistaina 4.8.2015. Ilmoittautumiset en-
nakkoon Meriemyn ilmoitustaulun listalle (tai 
soittamalla). Yhteislähtö Meriemystä klo 8.15. 
Emystä mukaan otetaan eväät, jotka kannetaan 
yhdessä Meriemystä satamaan. Jokainen osal-
listuja maksaa itse saaristovenematkansa kä-
teisellä (aikuiset meno-paluu 10€, erityisryhmät 
5€), eväät tarjoaa Emy. Retken ohjelmassa on 
Merimatkan lisäksi makkaran paistamista ja ul-
koilua saaressa. Paluu Meriemyyn noin klo 15 
jälkeen. Tiedustelut Tiinalta p. 0503107987.

Avomielin -yhteistyön onkikisat
torstaina 6.8. Helsingissä Vanhankapunginlah-
della klo 9.45-14. Ilmoittaudu mukaan Emyn 
joukkueeseen Jussille (p. 0503107981). Joukku-
eeseen tarvitaan 5 onkijaa. Yhteislähtöön ja päi-
vään liittyvät tarkemmat tiedot tiedotetaan myö-
hemmin mukaan ilmoittautuneille. Tukiyhdistys 
Karvinen tarjoaa osallistujille kahvia ja evästä.

Retki Talomuseo Glimsiin 12.8.
Työnäytös: värjätään kasviväreillä ja koti-eläin-
pihan avoimet ovet. Ilmoittaudu mukaan ti 11.8. 
mennessä, ilmainen. Yhteislähtö Lilla Karyllista 
ke 12.8. klo 12.30. Mukana Julia-opiskelija.
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Kohtaamispaikka 
LILLA KARYLL
Pappilantie 7, Espoon keskus

p. 09-859 2057

Emyn kohtaamispaikat
Emyn kohtaamispaikoissa on tarjolla edullista kahvia ja teetä, päivän lehti, tietokone, pelejä ja hy-
vää seuraa. Jos toivot yhdistyksen tai kohtaamispaikan esittelyä, soitathan meille siitä etukäteen.

Emyssä ei tarvita diagnoosia eikä lähetettä. Tervetuloa mukaan toimintaan! 

Kohtaamispaikka 
MERIEMY

Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09-863 2031

Tervetuloa
Lilla Karyllin
• ma-pe klo 9-16.30
• avoinna vapaaehtois-

voimin sunnuntaisin klo 
12-16 (varmistathan 
sunnuntain aukiolon puhelimitse)

Talkootöitä tarjolla Lilla Karyllissa joka 
arkipäivä ja Meriemyssä ma, ke ja pe
Lilla Karyllin talkoita pidetään maanantaista per-
jantaihin eli joka arkipäivä. Meriemyn talkoopäi-
vät ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai (ar-
kena).

Talkoisiin osallistumista varten saavutaan pai-
kalle ennen klo 10 aamulla ja ilmoittaudutaan 
talkoisiin talkoovastaavalle. Talkoiden aluksi jae-
taan päivän talkootyöt (työnjako noin klo 10 tai 
hieman aikaisemmin).

Työt voivat olla esimerkiksi siivousta, ruoanlait-
toa ja Lilla Karyllissa myös pihatöitä ja toisinaan 
postitusta. Työnjaon jälkeen suunnitellaan, mitä 
tehdään päivän talkoolounaaksi ja sitten ruve-
taan hommiin.

Kiitoksena tehdystä talkootyöstä jokainen tal-
koolainen saa syödäkseen lounaan. Talkoisiin 
osallistumista varten kannattaa varata aikaa 
noin klo 9.45-13.00.

Tervetuloa osallistumaan,
talkoot ovat avoimia kaikille!

Tervetuloa Meriemyyn
• ma-pe klo 9-16.30
• avoinna vapaaehtoisvoimin lauantaisin klo 

12-16 (varmistathan kuitenkin puhelimitse)

Sinustako Emyn kohtaamispaikkojen 
viikonloppujen vapaaehtoinen?
Päivystäjäjoukkoon mahtuu lisää vapaaehtoisia 
sekä Meriemyyn että Lilla Karylliin. Kiinnostu-
neet voivat ottaa yhteyttä: Meriemyn asioissa 
Tiinaan p. 050 310 7987 & Lilla Karyllin asioissa 
Riikkaan p. 050 367 2676.

Tietokoneen käytön ohjausta
jäsenille Emyn kohtaamispaikoissa
sekä Lilla Karyllissa että Meriemyssä on tarjolla 
tietokoneen käytön ohjausta. Varaa oma ohjaus-
aikasi ennakkoon Sirpalta p. 050 310 7982.

Emyn kirpputori Lilla Karyllissa
Lilla Karyllin yläkerrasta on pieni kirpputori. Voit 
tuoda kirpparille siistiä ja puhdasta tavaraa ja 
vaatteita. Kirpputorin hinnat vaihtelevat 0,5-4€.

HUOM!
Meriemy on suljettu
torstaina 13.8.2015 

lattian vahauksen vuoksi.
Pahoittelemme huoltotyöstä

aiheutuvaa harmia.
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Asukastalo 
KYLÄMAJA
Matinkatu 7, Matinkylä

p. 050 430 3112

Kohtaamispaikka
RAITIN PYSÄKKI

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09-510 2792

Kohtaamispaikat yhteistyössä

Raitin Pysäkin
aukioloajat 
• Arkisin klo 10-14

Raitin Pysäkki on koh-
taamis- ja kahvittelu-
paikka kaikille. Kah-
vipöytä on katettuna 
arkipäivisin klo 10-14. 
Maukasta kotiruokaa 
edulliseen hintaan  keskiviikkoisin klo 12 ja mui-
na arkipäivinä klo 12 tarjolla lounaaksi puuroa. 
Raitinpysäkillä on käytettävissä ompelukone ja 
kangaspuut. Raitin Pysäkillä on myös elintarvi-
kejakelua tiistaisin ja perjantaisin klo 10-12. 

Raitin Pysäkin toiminnasta vastaavat yhteis-
työssä Punaisen Ristin Kehä-Espoon osasto, 
Espoon kaupunki, Leppävaaran seurakunta ja 
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry.

sähköpostiosoite Raitin Pysäkille on
raitinpysakki(at)gmail.com.

Kylämajan aukioloajat
• ma, ti, to ja pe klo 9-16 sekä ke klo 9-18
• Kylämaja on avoinna jälleen 5.8. alkaen!

Kylämaja on espoolaisten kohtaamispaikka, 
jonne voi tulla pistäytymään kahville, lukemaan 
lehtiä, oleilemaan, juttelemaan työntekijöiden 
kanssa tai osallistumaan toimintaan. Kylämajan 
toimintaa ylläpitävät Kalliolan setlementti, Es-
poon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä 
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry. Emyn 
työntekijöistä Riikka on paikalla 2-3 kertaa vii-
kossa. Jos haluat tulla tutustumaan Kylämajan 
toimintaan, soita Riikalle - tai tule vain rohkeasti 
paikalle.

• Lisätietoja www.kylamaja.fi

Oletko hyvä ja myötätuntoinen kuuntelija?
Onko oman elämäsi vaikeat asiat jo käsitelty?
Olisitko kiinnostunut toimimaan
lähimmäisesi tukihenkilönä?

Emy järjestää lyhyen koulutuksen
tukihenkilöiksi haluaville elo-syyskuussa 2015.

Hae koulutukseen ottamalla yhteyttä Riikkaan
p. 050 367 2676 tai riikka.koola(at)emy.fi
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Emyn ryhmätoiminta
Olet lämpimästi tervetullut mukaan Emyn monipuoliseen ryhmätoimintaan. Kaikkiin ryhmiin ote-
taan mukaan uusia osallistujia, joten rohkeasti mukaan vaan. Emyn ryhmätoimintaa koordinoi ja 

lisätietoja mielellään antaa Pirjo Heikkinen p. 050 310 7980.

• Jalkapallojoukkue FC Askel harjoit-
telee maanantaisin Laaksolahden tekonur-
mella (Lähdepurontie 1) klo 16-17 ja kes-
kiviikkoisin Keski-Espoon urheilupuiston 
tekonurmella (Kylävainionkuja) klo 16.30-
17.30. Pelaaminen on maksutonta ja pää-
asiana hauskanpito. Kaikki pelaamisesta 
kiinnostuneet, taidoista riippumatta mukaan 
pelaamaan! Tiedustelut Kaj Järvisalo, p. 050 
552 1049. Talvikaudelle on luvassa myös fut-
salvuoro!

• Salsaa  ja  rivitanssia  tanssitaan Es-
poon keskuksessa maanantaisin klo 17-18 
Lagstads skolan salissa (Espoonkatu 7) jäl-
leen 24.8. alkaen. Vetäjänä Sanna H. Mu-
kaan sisäkengät (tai sukat) ja rennot vaat-
teet. Tervetuloa!

• Sählyä pelataan Espoon keskuksessa 
tiistaisin klo 17-18 Koulumestarin koululla 
(Muuralanpiha  3) jälleen 25.8. alkaen sekä 
torstaisin klo 20.30-21.30 Omnian ammat-
tiopiston  salissa  (Kirkkokatu  16) jälleen 
27.8. alkaen. Mukaan tarvitsen sisäkengät ja 
rennot vaatteet, mailan ja pallon saat tarvit-
taessa lainaksi. Mukaan vaan!

• Itämaista tanssia (vain naisille) 
Espoon keskuksessa tiistaisin klo 18-19 
Lagstads skolan salissa (Espoonkatu 7) 
25.8. alkaen. Mukaan sisäkengät (tai sukat) 
ja rennot vaatteet.

• Sulkapalloa pelataan  keskiviikkoisin Ki-
venlahdessa  klo  19.30-21  Meritorin  koulun 
salissa (Merivalkama 9) 26.8. alkaen. Mu-
kaan sisäkengät   ja rennot vaatteet, mailan 
ja pallon saa tarvittaessa lainaksi.

•	 Emyläisten yleisurheilutreenit har-
joitellaan Leppävaaran stadionilla Mielenter-
veyden keskusliiton yleisurheilukisoja varten 
sekä omaksi iloksi. Treenit pidetään vielä 
torstaina 6.8. ja 13.8. klo 14-15.30. Sääva-
raus: sateella ei treenata.

• Kahvakuulatreenit Lilla Karyllin lähellä 
ulkona perjantaisin klo 13.30-14.30 aina 
14.8. saakka. Mukana Sirpa tai joku muu 
Emystä. Kaikki mukaan, käytämme Emyn 
kahvakuulia, mutta voit myös tuoda oman 
kahvakuulan.

• Emyn kuntosalivuoro Kannunsillanmä-
en väestönsuojan/urheiluhallin kuntosalilla 
(Kannusillankatu 4) perjantaisin klo 16-17. 
Mukaan sisäkengät,  rennot vaatteet, pyyhe 
ja muut peseytymisvälineet. Syyskausi alkaa 
21.8. Tervetuloa mukaan, saat tarvittaes-
sa myös laiteopastusta. Kuntosalivuoroa ei 
poikkeuksellisesti ole 18.9. eikä 25.9., sillä 
tilassa on kutsunnat.

•	 Emyn keilausryhmä jatkuu syyskuussa.

•	 Viimeisiä paikkoja ylipainoisille 
aikuisille suunnatulle painonhal-
lintaa, liikuntaa ja mielenterveyttä 
kurssille kannattaa kysellä Sirpa 
Strömbergiltä p. 050 310 7982. Kurssi 
on suunnattu sekä naisille että miehille (vyö-
tärönympärys naisilla yli 90 cm ja miehillä yli 
100 cm tai BMI vähintään 30). Kurssin tapaa-
miset ovat maanantaisin 31.8.-12.10.2015 
klo 11.30-13.30 Villa Apteekissa (Pappilantie 
5). Kurssi on Emyn ja Espoon kaupungin lii-
kuntapalvelujen yhteistyötä.

Liikunnalliset
ryhmät
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• Dekkariklubi jatkunee syksyllä, tarkem-
mat tiedot syyskuun tiedotteessa. 

• Vikatikki -käsityökahvila kokoontuu 
Kylämajan olohuoneessa joka perjantai 
jälleen 14.8. alkaen klo 13-15.30. Tule mukaan 
tekemään omia käsitöitäsi ja juttelemaan 
muiden käsitöitä tekevien kanssa.

• Valonpisarat-vertaisryhmä pakko-
oireisesta häiriöstä kärsiville hen-
kilöille Syksyllä on neljä tapaamista kerran 
kuussa, kuukauden viimeisenä tiistaina klo 
17.30-19. Kokoontumiset ovat 29.9., 27.10., 
24.11. ja 15.12. Kokoontuminen Villa Aptee-
kin yläkerrassa (Pappilantie 5). Mukana psy-
koterapeutti Michel. Ryhmässä käsitellään 
hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä  teemoja  
luottamuksellisesti. Ryhmä on suljettu ja siksi 
ryhmään mukaan haluavien tulee ottaa ensin 
yhteyttä Emyn ryhmävastaava Pirjoon p. 050 
310 7980.

• Keskusteluryhmä kaksisuuntaista 
mielialahäiriötä sairastaville joka toi-
nen tiistai Lilla Karyllissa, seuraavan kerran 
syyskuussa ti 1.9. klo 18.

• Meren ja taivaan välillä eli diakonin oh-
jaama keskusteluryhmä Meriemyssä torstai-
sin kerran kuussa 27.8., 24.9., 22.10., 19.11. 
ja 17.12. klo 13-14. Mukaan mahtuu hyvin!

• English Conversation Group meets 
every Wednesday at 12-13.30, at Kylämaja. 
Everybody is welcome! More info from Riikka 
050 367 2676. The first meeting is on 12.8.

Otathan talteen tämän tiedotteen
liitteenä saamasi ryhmäkalenterin!

•	 Levyraati kokoontuu Meriemyssä pe 14.8. 
Voit halutessasi ottaa omaa musiikkia mu-
kaan  CD-levyllä  tai  USB-tikulla.  Varalla kir-
jaston levyjä sekä Youtube. Mukana Tiina

•	 Musaryhmä Lilla Karyllin yläkerrassa 
kuuntelee musiikkia Kimin kanssa maanan-
taisin klo 13-14. jälleen syyskuussa.

•	 Sielun maisemien maalarit Lilla Karyl-
lissa maanantaisin klo 17 ja Mielen mai-
semien maalarit Meriemyssä tiistaisin 
klo 17 Käynnistävät syyskauteensa 24. ja 
25.8.2015.

•	 Auroranportin avoin ryhmä jatkuu jäl-
leen ti 1.9. klo 17-19, jolloin kokkaillaan pizza-
leipiä ja vaihdetaan kuulumisia (Aurorankuja 
2). Ilmoittautumiset Tiinalle p. 0503107987.

• Teatteriryhmä kokoontuu joka tiistai klo 
13.30 ESKO:n tiloissa (Pappilantie 2) jälleen 
25.8. alkaen. Ryhmään mahtuu hyvin mu-
kaan! Ilmoittaudu ryhmän jäseneksi Pirjolle 
p. 0503107980.

• Käsityöryhmä kokoontuu 12.8. alkaen 
Kylämajassa keskiviikkoisin klo 13-15 kä-
sityöhuoneessa. Lisätietoja 050 430 3112/
Asta. Tervetuloa!

• Torstain toimintaillat joka toinen tors-
tai jälleen 3.9. klo 17, jolloin otetaan eväät 
mukaan ja lähdetään luontoretkelle Espoon 
Keskuspuistoon. Jos sataa kovasti, jäädään 
pelaamaan lautapelejä Lilla Karylliin.

•	 Miesten +55 ryhmä Kylämajassa 6.8. al-
kaen torstaisin klo 13-15. Kaikki yli 55-vuo-
tiaat miehet tervetuloa! Tiedustelut pauli.
liikala(at)gmail.com.

•	 Bänditaitoryhmä kokoontuu Lilla Karyllin 
yläkerran musahuoneessa perjantaisin 
13.30-14.30 jälleen 14.8. Huomaa uusi 
aloitusaika!

Toiminnalliset
ryhmät

Keskustelu-
ryhmät
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Kesätekemistä puutarhapalstalla
Emyllä on yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa oma 
puutarhapalsta Kauklahdessa. Tule Lilla Karylliin ma, ti, ke tai pe
klo 8.30, niin lähdetään yhdessä palstalle. Voit myös tulla klo 9
suoraan Kauklahden puutarhapalstalle.

Palstatyöstä kiitoksena lounas Elä ja asu -seniorikeskuksessa.
Tiedustelut Jannelta p. 050 312 5192 OIet tervetullut mukaan!

Liikuntatapahtuma Iloliikkuja tiistaina 1.9.
Mielenterveystoimijoiden järjestämä kaikille avoin liikuntatapahtuma Iloliikkuja järjestetään tiistaina 
1.9.2015 klo 10.30-14 Eläintarhan kentällä (Vauhtitie 6, Helsinki). Tervetuloa liikkumaan yhdessä!

Arpajaiset, sauvakävelyä, saappaanheittoa, pituushyppyä, köydenvetoa ja muita lajeja.
Maksuton sisäänpääsy Uimastadionille tapahtuman jälkeen, muista ottaa uimatarvikkeet mukaan! 

Alkulämmittelyn ohjaajina Keskuspuiston ammattiopiston tanssin opiskelija.
Ruokailu klo 12.30: Keitto 1,50€, Makkara 1€, Kahvi+pulla 2,50€.

Nuorten aikuisten ilta torstaina 3.9.
Nuorten aikuisten tapahtuma on suunnattu 18-35-vuotiaille ja tapahtuma 
järjestetään Tukiyhdistys Karvisen tiloissa Malmilla torstaina 3.9. klo 
16-19. Tarjolla wok-ruokaa, virvokkeita sekä livemusiikkia. Tapahtuman 
järjestää Avomielin -yhdistykset yhdessä eli Emy, Tukiyhdistykset 
Karvinen ja Majakka, Vantaan Hyvät Tuulet ja Kirkkonummen seudun 
mielenterveysyhdistys Kisu. Yhteislähtö Lilla Karyllista klo 15, 
ilmoittaudu mukaan ilmoitustaulun listalle!

Espoo-päiväksi puutarhapalstalle 
Espoo-päivän kunniaksi lauantaina 29.8.2015 klo 12-15 Kauklahden puutarhapalstalla 

järjestetään kaikille avoin palstatempaus! Tarjolla on maa-artisokkakeittoa, kahvia ja pullaa 2€ 
hintaan, tutustumista puutarhapalstan töihin sekä kukkien sidontaan.

Lapsille ja lapsenmielisille kasvien tunnistusta sekä leikkimielinen yrttivisa.
Yrttivisan voittajalle nippu tuoreita yrttejä palkinnoksi.

Lämpimästi tervetuloa! 

Emyläisten Elojuhlat lauantaina 5.9.
Emyn omat Elojuhlat Lilla Karyllin pihamaalla lauantaina 5.9. 
klo 12-15. Sadesäällä juhlat pidetään sisällä. Tarjolla on herkullisia salaatteja, 
makkaraa sekä kahvia ja kahvileipää. Jos haluat esiintyä juhlissa tai muutoin olla 
mukana järjestämässä, ota yhteyttä Riikkaan p. 050 367 2676

Piirros: Johanna Luotio
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Seurakunnan Kohtaamispaikka Tapio-
lan kirkolla (Kirkkopolku 6). Kohtaamispaikka 
on avoin keskusteluryhmä torstaisin klo 12.30-
14. Tiedustelut diakoni Timo Lounio p. 0400 415 
335.

Seurakunnan Torstaipiiri on mielenter-
veyskuntoutujien avoin keskusteluryhmä, joka 
kokoontuu parillisina viikkoina torstaisin klo 15-
16 Suvelan kappelilla (Kirstinpiha 3). Ryhmä on 
kesätauolla ja syksyllä alkaa taas 20.8. Lisä-
tietoja diakoni Anni Vanhanen p. 050 438 0189.

Mielenterveyskuntoutujien avoin
keskusteluryhmä Hyvä olo kokoontuu pa-
rittomina viikkoina tiistaisin klo 14.30-15.30 Lep-
pävaaran kirkon Olotilassa (Veräjäkallionkatu 2). 
Ryhmä on kesätauolla ja jatkuu jälleen 1.9.-
8.12. Tiedustelut diakoni Harriet Lohikari p. 040 
531 1057.

Torstaiturinat - mielenterveyskuntou-
tujien avoin keskusteluryhmä kokoon-
tuu parillisten viikkojen torstaisin Espoonlahden 
kirkolla (Kipparinkatu 8) klo 13-14.15. Tiedus-
telut diakoni Ritva Aarnio 040 537 6854 ritva.
aarnio(at)evl.fi. Ryhmä on kesätauolla ja jat-
kuu 20.8.

Minätalo-ryhmä 4.9. alkaen
Kuka minä olen? Miten minä voin? Oman mie-
len, hyvinvoinnin ja voimavarojen tarkastelua 
suljetussa ryhmässä aamupalan äärellä. Ryhmä 
alkaa lyhyellä hartaudella Soukan kappelilla So-
pukassa, Soukankuja 3. Lisätiedot ja ilmoittautu-
minen diakoni Lea Puotiniemi 050 375 2585 tai 
lea.puotiniemi(at)evl.fi.

MieTe
Vertaistukea yksinäisyyteen ja masentuneisuu-
teen Espoonlahden kirkolla kerhohuone 2:ssa.  
Maanantaisin 3.8.2015 alkaen klo 18-20.

Seurakuntien 
toimintaa ja ryhmiä

Ruokajakoa ja
muuta apua arkeen

Asumisluotsi, Lokirinne 1, keittolounas ke 
klo 11-13 ja aamupuuro ma, ti, to ja pe klo 10-
12. Asumisluotsi on asumisen ongelmien ratkai-
semiseen ja elämänhallinnan tukemiseen kes-
kittynyt palvelukeskus. Tiedustelut p. 050 327 
0105, tarja.savonlahti(at)sininauha.fi.

Espoon Ankkuri, Matinkartanontie 16 B, 
(Matinkylä) diakonia-aamiainen arkisin klo 9-10 
(puuro, leipä, kahvi ja mehu) ja leipäjakoa arki-
sin klo 9. Espoon Ankkuri on tarkoitettu erilai-
sista päihdeongelmista kärsiville täysi-ikäisille, 
tarjolla myös ryhmätoimintaa. Tiedustelut p. 010 
231 3760, tiina.kaleva(at)samaria.fi.

Hyvä Arki ry, Siltakuja 3 B, tuore-elintarvik-
keita jaossa ma, ke ja pe klo 11.30 alkaen niin 
kauan kuin tavaraa riittää. Leipäjakoa ma-pe klo 
8-13 p. 040 591 9698, info(at)hyva-arki.fi. 

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

Espoonlahden seurakunta jakaa elintar-
vikkeita arkipäivisin Espoonlahden kirkolla (Kip-
parinkatu 8). Vuoronumeroiden jako alkaa klo 
8.30 ja ruokajako klo 9.

Raitin Pysäkki, Konstaapelinkatu 1, elintar-
vikejakelua ti ja pe klo 10-12. Kotiruokaa tarjolla 
edulliseen hintaan ke klo 12. Muina arkipäivinä 
klo 12 lounaaksi puuroa.
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Espoon seurakuntien
Diakonia- ja kappelilounaat
Diakonia- ja kappelilounaat tarjolla kaikille, joil-
la on taloudellisia vaikeuksia tai jotka kaipaavat 
ruokaseuraa. Diakoniatyöntekijä on tavattavissa.
• Suvelan kappeli, Kirstinpiha 3, ti klo 12.15-

13.15, hinta 2,50€, ajalla 1.9.-8.12.
• Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8, ma ja 

to klo 12, hinta 2,50€, ajalla 10.8.- 14.12.
• Soukan kappeli, Soukankuja 3, ti klo 11, hin-

ta 2,50€, ajalla 11.8.- 14.12.
• Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, ti 

klo 11.30-12.30, hinta 3€, ajalla 1.9.-15.12.

• Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, ma klo 13-
13.30, hinta 2,50€, ajalla 7.9.-7.12.

• Matinkappeli, Liisankuja 3, to klo 13-13.30, 
hinta 2,50€, ajalla 1.10.-10.12.

• Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti 
klo 12-13, hinta 4€ ajalla 1.9.-15.12.

• Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, ma klo 
11-13 & to klo 11-13, hinta 4€, ajalla 31.8.-
10.12.

• Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, ti lipunmyyn-
ti klo 11.30, hartaus klo 12, lounas klo 12.15, 
hinta 4€ , alkaa syyskuussa.

• Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, eläke-
läisten keittolounas ti klo 11, hinta 3€, ajalla 
8.9.-8.12.

Mieli Maasta ry:n ryhmät Espoossa

• Raitin Pysäkillä tiistaisin klo 17.30-19.30

• Tapiolan kirkolla keskiviikkoisin klo 18
Vetäjänä Lulu p. 040 757 3228

Mieli maasta ry:n ryhmät ovat vertaistukiryh-
miä masentuneille ja heidän läheisilleen.

www.mielimaastary.fi

Ryhmä psyykkisesti
sairastuneiden omaisille

Ryhmä on kesän ajan tauolla. Kokoontumi-
set syksyllä 2015 Eedissä (Kilonkallio 7).

Tiistait 8.9., 13.10., 10.11. ja 8.12. klo 17.30. 

Tiedustelut FinFami Uusimaa ry,
Petteri Liikanen p. 050 576 8531, www.otu.fi

Vielä ehtii saareen saunomaan
Stora Blindsundissa saunotaan keskiviikkoisin elokuun loppuun saakka

 
Soutuvene noutaa saunojat Nuottaniemen venesataman (Nuottatie 19, Matinkylä)
itäreunan laiturista. Parittomilla viikoilla on naistenvuoro ke (haku laiturilta klo 18).
Parillisilla viikoilla on ke 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, 
laudeliinat ja eväät mukaan. 
Makkaranpaistomahdollisuus on ja 
tarjolla on kahvia ja teetä.

Järjestäjä: SeKaVa (= seurakunnat, 
kaupunki, vapaat järjestöt).

Lisätietoja p. 044 068 8068.
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Emyläisten kynistä

Maalaus: Mika P.

Helminauha 

Kun katson vasemmalle,
siellä kasvaa kivi, kiviröykkiöt.
Tie vierii, maisema liikkuu.
Tuulen käsi työntää eteenpäin.

Kukkulan ylitse näen purojen liukuvan sormen.

Kukkulan laki, uskallus.
Nimitän kukkulan nimekseni:
Olenhan sen voittaja.

Mutta purohelmet tahdon.
Kämmenellä peitän poskieni kierreportaat. 
Kivien kumarat tiet siloitan.
Lauluni on purojen kutsu.

Purojen hämmennys, sateen kantama viesti.
Pilven pergamentti.

Purojen ehtymättömyys.

Jostain saapuu kujertava kyyhky.
Silmieni kätkyt, valon viivähdys,
uni vain kääntää yön helmaa.
Aamussa kuulen jo puron pulppuavan.
Pienet kivet väistäen.
Niin otan vastaan sen, mistä olin poistunut.

Maisema saa merkityksen. 
Kuvastin ei voi erehtyä.
On kivet, tai on kiviä vaille.

Kujerrus, solina.  
Helmet ja vilahdus.

Laila Nielsen

Aurinko

Ammennan aurinkoa
aprikoosipuurosta
ja kesäisestä sadekuurosta.

Ammennan aurinkoa puista,
kukista ja kasveista muista
tuulesta ja järven aalloista.

On hiekassa rannalla hyvä astella
ja varpaat veteen kastella.

Emylle: Tuula Viljasalo

Elokuu

Yön taivas tummuu
jokin kesässäkin muuttuu.

On katujen pinnat himmeät.
Tähtösetkin taivaan kimmeltävät.

Sadepisarat vaan kastavat,
elokuun yössä kulkevat.
On aallot merellä vaahtoavat

Emylle: Tuula Viljasalo

Sanon sinulle
rakkauden kuiskaus.

Tulet, menet
silloin tällöin

Tuska oli uusi
Tänään

JN-15
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Kesäaamu

Taivaankansi, sateenkaari.

Lokin siivet valkeat

auringon kultajuovat

sadepisarat välkkyvät.

Kesäaamun usvassa kohtaavat

unisumun harsossa.

Emylle: Tuula Viljasalo

Helsinki

Helsinki, kotikaupunkini.

On kadut siellä
koukeroiset.

Vanhat talot suurenmoiset.

On merenranta lähellä.

On paljon melua siellä.

On kaduilla paljon vilinää.

On autojen ääntä, kilinää.

On mainosvalot,
loistavat melkein,
silmät sokaisevat,

ikuisesti rakastettavat.

Emylle: Tuula Viljasalo

Elokuu

Lyö rantaan
elokuun aallokko hiljaa.

Tuuli keinuttaa
tähkäpääviljaa.

Nousee usvalautan takaa
punaisena aamuaurinko.

Yön tummuus häviää.

Koittaa uusi päivänkajo,
tähkät kastepisaroita kerää.

Emylle: Tuula Viljasalo
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Kesäterveisiä Stora Blindsundista
Maanantaina 29.6.2015 oli lähtö Emyn kesäleirille Stora Blindsundin saarelle Espoon Nuottaniemen 
edustalle. Lähdimme klo 9.45 Lilla Karylista ja Nuottaniemen satamaan saavuimme hieman yli 
kymmeneltä. Matka satamasta saareen taittui kahdella soutuveneellä, jotka täyttyivät leiriläisistä 
tavaroineen ja matkavarusteista. Meitä oli kuusi leiriläistä sekä Arttu ja Kaide. Kaide lähti päivällä 
pois, mutta Arttu jäi koko leirin ajaksi.

Soutumatka taittui kuin siivin. Ruhtinaalliset sata metriä oli matkaa. Saaressa meitä tervehti iso 
huvila. Huvilassa on hyvät majoitustilat toisessa kerroksessa. Viisi kahden hengen huonetta, joissa 
osassa oli lisävuode, ja alakerran olohuoneessa oli myös yöpymispaikkoja. Purimme tavarat ja 
asetuimme taloksi.

Illalla lämmitettiin sauna. Arttu uskaltautui ensimmäisenä uimaan. Koska sää oli aurinkoinen +20 C, 
viihdyimme rannalla grillaten. Saunamökiltä on matkaa kymmenen askelta hiekkarantaan uimaan. 
Saareen tulee vesi ja sähkö, joten mukavuuksiakin on! Polttopuutkin olivat kuivia.

Ruoat tehtiin talkoovoimin eli itse. Oli keittoa, salaattia ja grillausta. Oli lettuja, aamupalaa ja lohta. 
Pauli älysi virvelöidä kaksikymmentä ahventa. Aktiviteettejä oli sopivasti. Soutuvenettä sai myös 
käyttää. Meitä kävi päivittäin tervehtimässä Emyssä suomen kieltä harjoitteleva Alexandra ja tiistaina 
vieraanamme oli myös Emyn vapaaehtoinen Iisa.

Fiilis pysyi hyvänä koko leirin ajan, kannatti lähteä! Telttaleiriä tästä ei muodostunut, vaikka telttojakin 
oli. Kenenkään ei tarvinnut palella eikä nälissään tarvinnut olla.

Saari... kuin oma tontti. Kukaan ei tullut häiritsemään ja merikin oli aivan rannassa! Keskiviikkona oli 
lähtö. Harmi, sillä leirillä olisi viihtynyt pidempäänkin. Ensi kesänä uudestaan!

          Andy

Mölkynpeluuta Emyn retkellä Isossa 
Vasikkasaaressa heinäkuun alussa.

Maisemakuvaa Kivenlahden satamasta 
ennen retkeä Isoon Vasikkasaareen. 
Kyllä sää suosi ja aurinko paistoi!
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Emyyn et tarvitse lähetettä tai diagnoosia - tervetuloa mukaan toimintaan!
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo Mentalhälsoförening EMF rf) on mielenterveyskun-
toutujien potilasyhdistys. Tarkoituksenamme on yhdistää ja aktivoida Espoon ja lähikuntien alu-
een 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 keskus-
telutilaisuuksia. Tarvittaessa myös informoimme viranomaisia jäsentemme tarpeista. Annamme 
mielellämme lisätietoa yhdistyksen toiminnasta. Emyn arvot ovat jäsenlähtöisyys, itsemääräämis-
oikeus, yhdenvertaisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus.

Yhdistyksen jäsenmaksu 2015 on 23€ ja kannatusjäsenmaksu on 100€
Emyllä on uusi pankkiyhteys!
Helsingin OP pankki Oyj, IBAN-tilinumero: FI44 5780 4120 0578 46, BIC-koodi OKOYFIHH. Mak-
saessasi jäsenmaksun, laitathan viestikenttään nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Käteisellä 
jäsenmaksun voi maksaa kohtaamispaikassa Emyn ohjaajalle. Jäsenyys kannattaa, mutta mo-
neen yhdistyksen toimintaan voit osallistua, vaikket olisikaan jäsen.

Luottamus- ja toimihenkilöt
Puheenjohtaja Tomi Ojala
Varapuheenjohtaja Kim Liuhanen

Toiminnanjohtaja  Kaj Järvisalo   p. 050 552 1049 
Toiminnanohjaaja  Riikka Koola   p. 050 367 2676
Toiminnanohjaaja  Tiina Pajula   p. 050 310 7987
Toiminnanohjaaja  Pirjo Heikkinen  p. 050 310 7980  
Ohjaaja   Risto Hannukka  p. 050 310 7984
Ohjaaja  Arttu Pöyhtäri p. 050 312 5193
Järjestötyöntekijä  Sirpa Strömberg  p. 050 310 7982
Järjestötyöntekijä  Satu Jääskeläinen  p. 050 310 7986
Järjestötyöntekijä Jussi Asp  p. 050 310 7981
Kasvimaavastaava Janne Niemi  p. 050 312 5192
Kasvimaaohjaaja Minna Taipale p. 050 310 7983

espoonmielenterveys(at)emy.fi
Työntekijöiden omat sähköpostiosoitteet: etunimi.
sukunimi(at)emy.fi (vaihda: ö->o, ä->a ja (at)->@)

www.emy.fi

Tervetuloa kahville ja tuoreelle pullalle!

Terassikahvio
Jorvin sairaalan psykiatria
Avoinna arkisin
klo 9.30-14.30

Asioimalla kahvioissamme tai tilaamalla kahviotuotteita tuet Emyn kuntouttavaa 
työtoimintaa. Jos haluat pitää näyttelyn kahviossa tai olet kiinnostunut kahvioiden 

työtoiminnasta, ota yhteyttä Risto Hannukkaan tai Pirjo Heikkiseen.

Kahvikulma
Aurorakoti/Träskändan puisto
Avoinna ti-pe klo 10.30-14.30

sekä la-su klo 12-15

Emy yhdistyksenä & 
työntekijöiden yhteystiedot

Kesälomalla:

viikko 32

viikko 32
viikot  33-37
viikko  32

viikko  32
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