
Kahvikulma
Aurorakoti, Träskandan puisto
Kuninkaantie 43 p. 050 310 7985

www.emy.fi

Asukastalo Kylämaja
Matinkylä, Matinkatu 7
p. 044 964 9652

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

Terassikahvio
Jorvin sairaala, Psykiatrian yksikkö 
Turuntie 150 p. (09) 471 83953

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

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

Espoon Järjestöjen Yhteisön
Yhteisötupa Tapiolassa
Kauppamiehentie 6, 2. krs
(Emyn toimisto 4. krs)

                    
Joulukuu 2014



2

28.11.

29.11.

30.11.

4.12.

9.12.

11.12.

12.12.

19.12.

24.12.

25.-
27.12.

26.12.

29.-
30.12.

31.12.

Pappilantien pikkujoulut
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Piparien leivontaa Torstain
toimintaillassa Lilla Karyllissa klo 17

Glögiä ja pipareita tarjolla
Terassikahviossa

Torstain toimintaillan retki
Tuomaan markkinoille klo 16

Glögiä ja pipareita tarjolla
Kahvikulmassa

Emyn väen yhteinen joululounas

Jouluaatto Meriemyssä

Lilla Karyll suljettu &
Meriemy mahdollisesti avoinna

Tapaninpäivän avoin
kohtaamispaikka Villa Apteekissa

Lilla Karyll & Meriemy ovat avoinna ja 
talkoita pidetään normaalisti

Uudenvuoden vastaanotto
Lilla Karyllissa

EMY-tiedote 12/2014

Palaute: tiina.pajula(at)emy.fi
p. 050 310 7987

Julkaisija: Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Y-tunnus: 0678820-6
Pappilantie 7, 02770 Espoo, p. 09-859 2057, 
espoonmielenterveys(at)emy.fi
EMY-tiedote julkaistaan internetosoitteessa
www.emy.fi ja Emy on myös Facebookissa!
Vastaava toimittaja: Tiina Pajula
Tiedotustoimikunta: Avoin kaikille emyläisille
Mukana tekemässä: -
Painopaikka: Picaset Oy, Helsinki
Tilaushinta: Emy ry:n jäsenmaksu
18€/kalenterivuosi
Ilmestyminen: Kuukauden alussa, 12 krt vuodessa
Aineisto: Otamme mielellämme vastaan kirjoituksia 
ja piirroskuvituksia, joko sähköpostitse tai postitse. 
Materiaali tulee toimittaa Tiina Pajulalle edeltävän 
kuukauden puoliväliin mennessä.

Jos olet kiinnostunut tiedotteen
tekemisestä, ilmoittaudu Tiinalle!

Emyn kuulumisia
Emyn jäsenet saavat tämän tiedotteen muka-
na postissa Avomielin-lehden. Lehteä on työs-
tetty yhdessä usean mielenterveysyhdistyk-
sen aktiivisen jäsenen ja työntekijän voimin. 
Lopputuloksena on hieno lehti täynnä mielen-
kiintoisia juttuja. Mukavia lukuhetkiä siis! 

Joulukuu tuo mukanaan toimintaa ja yhdes-
säoloa. Emyn ryhmät ja muidenkin toimijoiden 
järjestämät kuviot hiljentyvät joulutauoilleen. 
Joulupoikkeukset ovat esiteltynä pitkin tiedo-
tetta ja Emyn ryhmien joulutauot voit tarkistaa 
sivuilla s. 6 ja 7. Moni ryhmä kokoontuu kui-
tenkin normaalisti aina joulukuun puoliväliin 
saakka. 

Yhdessäoloa on tarjolla niin pikkujouluissa 
kuin muissakin joulunajan menoissa. Juhlat 
eivät kuitenkaan synny itsestään, vaan niiden 
valmisteluun tarvitaan talkoolaisia. Juhlien 
valmistelu on itsessään vähintään yhtä muka-
vaa kuin itse juhlat. Joulukuun monet menot 
ja niiden valmistelut joululaatikkotalkoineen ja 
Uudenvuodenjuhlineen on esitelty sivuilla 12 
ja 13. Muistathan, että olet lämpimästi terve-
tullut mukaan. Emyssä saa ottaa omat voima-
varat käyttöön yhteiseksi hyväksi.

Joulupuuhissa ja
muissa menoissa tavataan!    
     Tiina :)

Emy ry toivottaa kaikille hyvää 
Joulua ja onnea vuoteen 2015!
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Kokouksia 
Emyn kuukausikokous Meriemyssä lauan-
taina 29.11. klo 14. Kokous on kaikille avoin, tule 
mukaan ideoimaan yhdistyksen toimintaa.

Etuus- ja vaikuttamistyöryhmän
kokous Tapiolan Yhteisötuvalla
to 11.12. klo 10. Aktiiviset emyläiset kokoontuvat 
kehittämään yhdistyksen etuus- ja vaikuttamis-
toimintaa. Kokous on kaikille avoin, mutta ilmoit-
taudu mukaan Tiinalle ma 8.12. mennessä.

Tapahtumat
Pappilantien järjestöjen pikkujoulut
perjantaina 28.11. klo 12-14 Villa Apteekissa 
(Pappilantie 5) tarjolla joulupuuroa, musiikkia ja 
muuta ohjelmaa sekä joulupukki!

Emyn pikkujoulut Kylämajassa
Emyläisten pikkujoulut pidetään sunnuntaina 
30.11. klo 12.30-15.30. Tarjolla mukavaa ohjel-
maa, jouluisia herkkuja ja yhdessäoloa. Tuo mu-
kanasi noin 2€ arvoinen joulupaketti.

Emyläisten yhteinen joululounas
Perjantaina 19.12. kokoonnutaan yhteiselle jou-
lulounaalle Lilla Karylliin. Kattaukset klo 12.30 
ja klo 14. Tarjolla perinteistä jouluruokaa, kuten 
talkoovoimin tehtyjä laatikoita, kinkkua, kalaa, 
rosollia ynnä muuta. Ilmoittautumiset ennakkoon 
ilmoitustaulujen listoille. Tervetuloa joululounaan 
valmistetalkoisiin, tule vaikka oppimaan lanttu-
laatikon teko!

Katso kaikki Emyn joulunajan menot ja 
puuhat tiedotteen sivuilta 12 ja 13.

Jouluaatto Meriemyssä 24.12.
Kokoonnutaan viettämään jouluaattoa Merie-
myyn klo 12-15. Meriemyn ilmoitustaululle (tai 
soittamalla) ennakkoon ilmoittautuneille on tar-
jolla kylmiä jouluisia herkkuja. Jokainen joulun-
viettäjä varautuu auttamaan tarvittaessa.

Uudenvuoden vastaanotto
Lilla Karyllissa 31.12.
keskiviikkona 31.12. klo 17 alkaen noin klo 21 
saakka toivotetaan tulevaa vuotta tervetulleeksi 
Lilla Karyllissa. Tarjolla hyvää naposteltavaa, yh-
dessäoloa, tinan valamista sekä raketteja. Ilmoit-

taudu ennakkoon Lilla Karyllin ilmoitustaulun lis-
talle tai soittamalla. Tervetuloa!

Emyn kolmekymppisiä
juhlitaan keväällä 2015!
Juhlavuoden kunniaksi tiedotteen lukijoita toi-
votaan kirjoittamaan omia muistoja ja tarinoita 
julkaistavaksi tiedotteessa (kirjoituksia voi toimit-
taa tiina.pajula(at)emy.fi). Avoimia ovia tullaan 
järjestämään kohtaamispaikoissa maaliskuus-
sa. Toukokuussa järjestetään juhlat emyläisille 
ja yhteistyökumppaneille Pappilantien alueella. 
Juhlien suunnittelu on toteutettu kaikille avoimis-
sa kokouksissa tämän syksyn aikana, ja nyt on 
jäljellä varsinainen toteutus. Emyn 30-vuotisjuh-
lien järjestelyistä kiinnostuneet voivat ottaa yh-
teyttä Tiinaan. Tekemistä varmasti riittää kaikille 
sitä haluaville ja jokainen saa kantaa kortensa 
yhteiseen kekoon!

Leirit ja lomat
Emyn Talvileiri
pidetään viikolla 7 eli ma 9.2. - pe 13.2.2015 
Velskolan kartanossa. Pahoittelut viime tiedot-
teeseen joutuneesta virheellisestä leiriajasta. 
Hakeutuminen talvileirille tapahtuu ajalla 7.1.-
23.1.2015 ilmoitustaulujen listojen kautta tai soit-
tamalla p. 09-859 2057. Muistathan mainita, mi-
käli sinulla on jokin erityisruokavalio tai jos tulet 
leirille muulla kuin yhteisellä kyydillä! Leirin hinta 
on 60€/Emyn jäsen. Lisätiedot Tiina Pajula.

Solaris-vertaistukiloma
Meri-Karinassa Turussa 27.4.-2.5.2015
Hakeutuminen emyläisten omalle keväiselle ver-
taistukilomalle on täydessä käynnissä. Hakulo-
makkeen saat Lilla Karyllin tai Meriemyn ilmoi-
tustaululta. Täytetyn lomakkeen voit palauttaa 
joko Emyn aloitelaatikkoon tai henkilökohtaisesti 
Tiina Pajulalle 20.2. mennessä. Lisätietoja lo-
masta sivulla 11.
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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 kysellä diagnoosia, eikä lähetettä tarvita. Tervetuloa mukaan toimintaan! 

Kohtaamispaikka 
MERIEMY

Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09-863 2031

Lilla Karyllin
ovet ovat avoinna
• ma-pe klo 9-16.30
• suljettu 24.-27.12.2014 

sekä 1.1. ja 6.1.2015
• 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 
paikalle ennen klo 10 aamulla ja ilmoittaudutaan 
talkoisiin talkoovastaavalle. Talkoiden aluksi jae-
taan päivän talkootyöt (työnjako noin klo 10 tai 
hieman aikaisemmin). Työt voivat olla esimerkik-
si siivousta, ruoanlaittoa ja Lilla Karyllissa myös 
pihatöitä ja toisinaan postitusta. Sitten suunni-
tellaan, mitä tehdään päivän talkoolounaaksi ja 
ruvetaan hommiin. Kiitoksena tehdystä talkoo-
työstä jokainen talkoolainen saa syödäkseen 
lounaan. Talkoisiin osallistumista varten kannat-
taa varata aikaa noin klo 9.45-13.00. Tervetuloa 
osallistumaan - talkoot ovat avoimia kaikille!

Meriemyn ovet ovat avoinna
• ma-pe klo 9-16.30
• avoinna vapaaehtoisvoimin lauantaisin sekä 

useana Joulun ja vuodenvaihteen pyhänä klo 
12-16 (varmistathan kuitenkin puhelimitse)

• Meriemy on avoinna Jouluaattona klo 12-15 
(ilmoittauduthan ennakkoon!)

Sinustako Emyn kohtaamispaikkojen 
viikonlopun päivystäjä?
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 kirpputorit
Lilla Karyllin yläkerrasta ja Meriemystä löydät 
pienet kirpputorit. Voit tuoda kirpparille siistiä ja 
puhdasta tavaraa ja vaatteita. Kirpputorin hinnat 
vaihtelevat 0,5-4€, ellei toisin mainita, joten tule 
tekemään löytöjä!Kitaransoiton opetusta

Lilla Karyllissa
Tomi O. opettaa kitaransoiton alkeita ja kita-
ralla säestämistä emyläisille. Osallistuaksesi 
opetukseen ja harjoitellaksesi tarvitset oman 

kitaran. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä
Tiinaan p. 050 310 7987.
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Asukastalo 
KYLÄMAJA
Matinkatu 7, Matinkylä

p. 044 964 9652

Kohtaamispaikka
RAITIN PYSÄKKI

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09-510 2792

Kohtaamispaikat yhteistyössä

Aukioloajat 
• Arkisin klo 10-14
• Avoinna 23.12. klo 10-12 
• Suljettu 24.-28.12.2014 

sekä 1.1. ja 6.1.2015

Raitin Pysäkillä on
elintarvikejakelua ti ja pe klo 10-12

Joulumyyjäiset pe 12.12. klo 14-18 &
Kauneimmat joululaulut to 18.12. klo 13. 

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

Raitin Pysäkillä on toimintaa
Raitin Pysäkki on kohtaamis- ja kahvittelupaikka 
kaikille. Kahvipöytä on katettuna arkipäivisin klo 
10-14. Maukasta kotiruokaa edulliseen hintaan  
keskiviikkoisin klo 12 ja muina arkipäivinä klo 12 
tarjolla lounaaksi puuroa. Raitinpysäkillä on käy-
tettävissä ompelukone ja kangaspuut.

Raitin Pysäkin toiminnasta vastaavat Punaisen 
Ristin Kehä-Espoon osasto, Espoon kaupunki, 
Leppävaaran seurakunta ja Espoon mielenter-
veysyhdistys EMY ry.

Aukioloajat
• ma, ti, to ja pe klo 9-16 sekä ke klo 9-18
• Joulujuhla pe 19.12. klo 11-14
• Kylämaja on suljettuna 20.12.2014 - 7.1.2015

Kylämajassa tapahtuu - tule mukaan!
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 Pirjo on paikalla kerran ja Riikka 
2-3 kertaa viikossa. Jos haluat tulla tutustumaan 
Kylämajan toimintaan, soita Riikalle tai Pirjolle - 
tai tule vain rohkeasti paikalle.

• Joka arkipäivä joulukuun ajan jotain vaihtu-
vaa ohjelmaa, ”Elävä joulukalenteri”, mm. 
somalialaiset myyjäiset ma 15.12. klo 10-12.

• Keskiviikkoisin klo 11-13 myynnissä keittoa 
hintaan 2,50€/lautasellinen.

• Kylämajan kellarissa on biljardipöytä, jolla 
voi pelata tilan ollessa vapaana.

• Kylämajan ATK-luokassa harjoitellaan tieto-
koneen käyttöä perjantaisin klo 13-15. Va-
paaehtoinen Oscar opastaa. Voit ottaa myös 
oman kannettavan tietokoneen mukaan.

• Kirpputori ti 2.12. - ke 3.12. klo 10-15. Tule 
tekemään vaikka joululahjalöytöjä!

•	 Lisätietoja	www.kylamaja.fi
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Emyn ryhmätoiminta
Emyn ryhmätoimintaa koordinoi ja lisätietoja antaa Pirjo Heikkinen

pirjo.heikkinen(at)emy.fi tai p. 050 310 7980. Olet tervetullut mukaan!

•	 Jalkapallojoukkue FC Askel harjoit-
telee maanantaisin Laaksolahden jalka-
pallohallissa (Lähdepurontie 1) klo 15-16. 
Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana 
hauskanpito. Tiedustelut Kaj Järvisalo, p. 
050 552 1049. Viimeinen kerta 22.12., jatko 
5.1.

•	 Salsaa	 ja	 rivitanssia	 Espoon keskuk-
sessa maanantaisin klo 17-18 Lagstads sko-
lan salissa (Espoonkatu 7). Vetäjänä Sanna 
H. Mukaan sisäkengät (tai sukat) ja rennot 
vaatteet. Viimeinen kerta 1.12., jatko 12.1.

•	 Emyn keilausryhmä kokoontuu ker-
ran kuussa, seuraavan kerran maanantai-
na 15.12. Tapiolan keilahallilla klo 14-15. 
Yhteislähtö hallille Meriemystä klo 13. Voit 
tulla myös suoraan keilahallille (Kauppamie-
hentie 6), mutta ole silloin paikalla ennen klo 
14. Ilmoittaudu viimeistään edeltävän viikon 
keskiviikkona Meriemyn ilmoitustaulun lis-
talle tai soita p. (09)8632031. Emy maksaa 
ilmoittautuneiden ratavuokran sekä keilaus-
kenkien vuokran.

•	 Sählyä	pelataan Espoon keskuksessa tiis-
taisin klo 17-18 Viimeinen kerta 2.12., jatko 
13.1. Koulumestarin koululla (Muuralanpiha 
3) ja torstaisin klo 20.30-21.30 Viimeinen 
kerta 18.12., jatko 8.1. Omnian ammattiopis-
ton liikuntasalissa (Kirkkokatu 16). Mukaan 
sisäkengät ja rennot vaatteet, mailan ja pal-
lon saa tarvittaessa lainaksi.

•	 Itämaista tanssia naisille tanssitaan 
Espoon keskuksessa tiistaisin klo 18-19 
Lagstads skolan salissa (Espoonkatu 7). 
Mukaan sisäkengät (tai sukat) ja rennot vaat-
teet. Viimeinen kerta 2.12., jatko 13.1.

•	 Sulkapalloa	 pelataan keskiviikkoisin Ki-
venlahdessa klo 19.30-21 Meritorin koulun 
salissa (Merivalkama 9). Mukaan sisäkengät   
ja rennot vaatteet, mailan ja pallon saa tarvit-
taessa lainaksi. Viimeinen kerta 3.12., jatko 
7.1.

•	 Kuntosalivuoro Espoon keskuksessa 
perjantaisin klo 16-17 Keski-Espoon uima-
hallin kuntosalilla (Kaivomestarinniitty 2). 
Mukaan sisäkengät, rennot vaatteet ja pe-
seytymisvälineet. Viimeinen kerta 19.12., jat-
ko 2.1.

•	 Karaoke seuraavan kerran tammikuussa.

•	 Joulumusiikkilevyraati Kokoontuu Me-
riemyyn pe 12.12. klo 14. Voit halutessasi 
ottaa omaa musiikkia mukaan CD-levyllä 
tai USB-tikulla. Varalla kirjaston levyjä sekä 
Youtube. Mukana Tiina.

•	 Sielun	 maisemien	 maalarit kokoon-
tuvat Lilla Karyllissa maanantaisin klo 17 ja 
Mielen maisemien maalarit Meriemys-
sä tiistaisin klo 17. Kuvataideryhmiä ohjaa 
Olavi F. Olet tervetullut mukaan löytäämään 
maalaamisen ilon ilman suorituspaineita tai 
taitovaatimuksia! Kuvataideryhmät kokoon-
tuvat vielä viikolla 51 (15. ja 16.12.), pitävät  
joulutauon ja jatkavat viikolla 3 (12. ja 13.1.).

•	 Järjestökadun teatteriryhmä kokoon-
tuu Espoon keskuksessa ESKO:n tiloissa 
(Pappilantie 2) tiistaisin klo 13.30. Ilmoittau-
du mukaan Pirjolle p. 050 310 7980. Yhteis-
työssä Esittävän taiteen koulu ESKO, Askel 
ja Emy. Rohkeasti mukaan harjoittelemaan 
esiintymistä ja itseilmaisua! Syyskauden vii-
meinen kerta 9.12. ja kevätkausi alkaa 13.1.

LIIKUNNALLISET
RYHMÄT

TOIMINNALLISET
RYHMÄT
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•	 Käsityöryhmä Kylämajassa keskiviik-
kona 10.12. ja 14.1. klo 13-15, lisätietoja 
0449649652. Tervetuloa mukaan!

•	 Dekkariklubi Kylämajassa 18.12. ja 22.1. 
klo 13-15 keskustellaan dekkareista, jaetaan 
lukuvinkkejä, katsotaan elokuvia ja pelataan 
aiheeseen liittyviä pelejä. Lisätietoja minna.
miettinen(at)kalliola.fi tai p. 045 7732 4744.

KESKUSTELU-
RYHMÄT

•	 Keskusteluryhmä	 kaksisuuntaista 
mielialahäiriötä sairastaville kokoon-
tuu parillisina viikkoina tiistaisin, joulukuussa   
9.12. ja 23.12. sekä tammikuussa 20.1. klo 
18 Lilla Karyllissa. Tervetuloa!

•	 Meren	 ja	 taivaan	 välillä Meriemyssä 
diakoni Lea Puotiniemen ohjauksella kerran 
kuussa, torstaina 18.12., 22.1. ja 19.2. klo 13. 
Tervetuloa keskustelemaan!

•	 English Conversation Group meets 
every Wednesday 12-13.30 at Kylämaja. 
Everybody is welcome! More info from Riikka 
tel. 0503672676. Autumn term’s last meeting 
17th Dec, after that christmas break until Ja-
nuary.

•	 Ääniä	 kuulevien	 avoin	 vertaistuki-
ryhmä kokoontuu vielä maanantaina 8.12. 
klo 12-14 ja jatkuu jälleen tammikuussa 12. 
ja 26.1. Kokoontumispaikkana Villa Apteekin 
alakerta (Pappilantie 5) tervetuloa!

•	 Valonpisarat-vertaisryhmä pakko-
oireisesta häiriöstä kärsiville henki-
löille tiistaina 9.12. ja 13.1. klo 17.30 Villa 
Apteekin yläkerrassa (Pappilantie 5). Mukana 
psykoterapiaopiskelija Michel. Ryhmässä kä-
sitellään erilaisia hyvinvointiin ja jaksamiseen 
liittyviä teemoja. Osallistuja sitoutuu luotta-
mukselliseen työskentelyyn. Ilmoittautumiset 
ja tiedustelut Pirjolta p. 050 310 7980.

•	 Auroranportin	avoin	ryhmä on toimin-
nallinen ryhmä, joka kokoontuu Auroranpor-
tissa (Aurorankuja 2). Ti 2.12. katsotaan elo-
kuvaa 21 Jump street ja 9.12. suunnitellaan 
ryhmän kevättä ja leivotaan pipareita. Ryh-
mään toivotaan ilmoittautumisia ryhmänoh-
jaaja Tiinalle p. 050 310 7987.

•	 Torstain	 toimintaillat ovat kaikille avoi-
mia toiminnallisia iltoja. Mukana Emyn työn-
tekijä ja ohjelmassa vaihtuvaa kivaa!

 To 4.12. klo 17-19 leivotaan Lilla Karyllissa 
pipareita. Yritetäänkö tehdä piparkakku-Lilla 
Karyll? To 11.12. klo 16 tehdään retki Tuo-
maan markkinoille Senaatintorille. Ilmoittau-
du mukaan ti 9.12. mennessä ilmoitustaulun 
listalle (retki perutaan, jos lähtijöitä on alle 4).  
Ryhmä pitää joulutauon ja kokoontuu jälleen 
to 22.1., jolloin ohjelmassa retki Ateneumiin. 
Tiedustelut & toiveet Tiina p. 050 310 7987.

•	 Miesten	 +55	 ryhmä Kylämajassa tors-
taisin klo 13-15. Kaikki yli 55-vuotiaat miehet 
tervetuloa! Tiedustelut ohjelmasta ja retkistä: 
pauli.liikala(at)gmail.com. Ryhmä kokoontuu 
vielä 11.12. ja pitää sitten joulutauon. 

•	 Musaryhmä Lilla Karyllin yläkerrassa 
kuuntelee musiikkia Kimin kanssa maanan-
taisin klo 13-14. Tervetuloa ja otathan myös 
omia CD-levyjä mukaan! Syksyn viimeinen 
kerta 15.12. ja kevätkauden ensimmäinen 
12.1.

•	 Bänditaitoryhmä kokoontuu harjoittele-
maan yhdessä soittamista musiikkipedagogi 
Sari J.:n opastuksella Lilla Karyllin yläkerran 
musahuoneessa perjantaisin. Tervetuloa! 
Syksyn viimeinen kerta 12.12. ja kevätkau-
den ensimmäinen 9.1.

•	 Yhteislaulutuokiot Raitin Pysäkillä 
perjantaina 12.12., 9.1. ja 23.1. klo 12.30

 Kylämajassa keskiviikkona 3.12. ja 14.1. 
klo 12.15. Säestäjänä Helena, tervetuloa!

•	 Yhteislaulua Meriemyssä keskiviikko-
na 3.12. klo 13-14 tervetuloa laulamaan, mu-
kana Tiina E.
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Olin Lilla Karylissa kuuntelemassa naista, joka kuuli ääniä. Hän oli kokemusasiantuntija, joka osasi 
selkeästi kertoa elämäntarinansa alkaen siitä, kun hän oli nuorena rakastunut. Kaikki ei mennyt niin 
kuin hän toivoi. Oli siinä muutakin, hän epäili että hänet oli huumattu. Sitten alkoi tapahtua, tuli jon-
kinlainen romahdus, psykoosi kai.

Romahdus toi äänet, ei muutamaa vaan kymmeniä. Hän kertoi miten ne repivät hänen minuutensa 
palasiksi. Sitten hän pääsi hoitoon. Lääkkeet ja terapia vähensivät äänien ylivaltaa, mutta hän kuu-
lee niitä edelleen. Järisyttävintä kertomuksessa oli, kun hän kertoi hyväksyneensä äänet, tilaisuu-
teen tuli tietynlainen vapaus.

Aluksi vastustin ajatusta, eihän noin voinut suhtautua, mitähän tästäkin seuraa. Pikkuhiljaa tajusin 
mikä vääryys siinä olisi, jos hän ei niiden olemassaoloa myöntäisikään. Miten hienolta se tuntui-
kaan, kun hän vasta sen jälkeen puhui syistä mistä äänet saattoivat johtua tai syntyä. Siihen hän ei 
yrittänyt edes antaa vastausta. Kaikesta aisti miten paljon hän on kärsinyt ja kuitenkin nyt rohkeasti 
avasi elämänsä ja sydämensä meille. Hän antoi esimerkin kautta lähtökohdan monille hyväksyä 
asia, jota ei edes saisi olla olemassa.

Markku

Ajatuksia äänien kuulemisesta

Nelosen Ratikka

Yksin nelosen
ratikassa,
aamu-usvassa.
Kiskot kolisee,
ihmisten puheet
korviin solisee.
Valot katulyhdyissä
loistavat hämärässä
Matka on kohti
Munkkiniemeä,
kohti omaa kotia
ja omia asioita
pieniä.
Nuoruus-ajat ovat
muistoja
vanhoja taloja,
puita ja puistoja.

Tuula Viljasalo

Merimaisema

Näen valon
kultajuovan,
taas maahan
langenneen
ja viestin minulle
tuovan,
takaa metsäin
vihreiden.
Näen meren
sinivälkkeen
alla aallon vaahtopään
ja jossain kauempana
myös horisontin nään.
Laiva keinuskelee
päällä aallonharjanteen,
maihin kaukaisihin
se lipuu itsekseen.

Tuula Viljasalo
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Viidenkympin villityksessä meille antautui mahdollisuus katsoa maailmaa myös Kehä kolmosen ul-
kopuolelta. Olimme katsoneet vuosikymmenet pääkaupunkiseudun valtavirtoja. Veressäni sykkii jo 
useamman polven helsinkiläisen Stadin friiduus ja puolisoni veressä virtaavat tanskalaiset sukujuu-
ret. Lähtömme Kehä kolmosen ohitse oli samalla yllätys – ja samalla tietämättämme sielussamme 
virinnyt liike. Ratamme liikkui Helsingistä ja Espoosta ensin Lohjan pieneen kylään. Summasimme 
sinne eräänlaisen kakkosasunnon, pienehkön hirsitalon mukavuuksin ja ympärivuotiseksi.

Elämä kuljettaa joskus ihmistä kuin kaikkeuden rajoista avariin vaihtoehtoihin. Silloin Se tapahtui. 
Markkinatarkastelun ääreltä erilaisten omakotitalojen vertailuun Uudeltamaalta. Aloimme oivaltaa, 
että tulisimme kääntämään automme uusiin risteyksiin. Omakotitalon unelma kasvoi. Ei ammatin-
harjoittamiseen, vaan loppuikämme kodiksi. Se siis tapahtui: Somero valitsi meidät. 

Nyt purjehdimme yhä suurempaa tilaisuutta kohti. Somero otti meidät. Tuskin aikaakaan enää kului, 
kun jo tietty maatila ei jättänyt meitä rauhaan. Stadilaiselle friidulle muuttuminen maatilan emän-
näksi ei ottanut ponnisteluja. Kauppojen hierominen ei vaatinut suuriakaan hiomisia. Kuntotarkas-
tus kertoi meille, että hyvään paikkaan olemme tähtäämässä. Päärakennus tuntuu kartanolta, piha 
kasvaa silmissä, keskellä paviljonki. Metsää kolme hehtaaria, metsätila, meille! Ja entä ne pihara-
kennukset, kuusisataa neliötä säilytystilaa – navettoineen – ja kaikenlaiseen harrastustekemiseen. 
Hallit nielevät kiitollisina automme ja matkailuvaunumme. En ole puutarhuri luonteeltani, mutta pu-
naviinimarjoissa kouraisin kirpeän elokuun.

Muutimme kaksi vuotta sitten uussomerolaisiksi. Muuttomme oli varsinainen urakka  Espoosta rek-
kavaunuineen, ja siinä tuli koko historiamme ja elämämme. Someron vilkas keskusta sulatti sy-
dämemme. Somerolainen mielenlaatu paljasti välittömyyden, iloisuuden ja avoimuuden. Kaikkialla 
virisi antoisa ystävällisyys. Oikea somerolainen on ylpeä kaupunkilaisuudestaan. Palvelut pelaavat 
kaupoista terveydenhuoltoon. Aina katua ylittäessä autot pysähtyvät ja antavat tietä.

Espoon 250 000 väkipaljouden jälkeen Someron 5200 hengen paikkakuntana; tunnustaa vaurau-
tensa,  viljelyn ja eläintalouden voiman. Somero on voimissaan yrittäjämaailmassaan. Someron 
arvo on juuri sen tajuamisessa. Someron haute couture, muodin juhla, antaa meikäläiselle ilon 
koskettaa kauniita vaatteita, luoda itselleen ja ympäristölleen pukeutumisen ilon. Somero paljas-
tuukin muotikaupungiksi. Ilmapiiri maalaiskaupungin huumassa luo vapauden ja nautinnon poiketa 
boutigueihin. Somero on ilman muuta vakavarainen, niin taloudellisesti kuin hengeltään. Uussome-
rolaisena toivon kaupungin tunnelman jatkuvan.

Joka päivä koen uutuuden. Kaupungin friidulle maaseutu on tarjonnut onnellisen elämän ehtoon.

Laila Nielsen, yhä emyläinen

Somero valitsi meidät
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Seurakuntien diakonian retkipäivä tors-
taina 4.12. Hilaan, ilmoittautumiset Tuomiokirk-
koseurakuntaan p. 09 8050 3503.

Seurakunnan Kohtaamispaikka Tapio-
lan kirkolla (Kirkkopolku 6). Kohtaamispaikka 
on avoin keskusteluryhmä torstaisin klo 12.30-
14 (ei 25.12. eikä 1.1.). Tiedustelut diakoni Timo 
Lounio p. 0400 415 335.

Seurakunnan Torstaipiiri on mielenter-
veyskuntoutujien avoin keskusteluryhmä, joka 
kokoontuu parillisina viikkoina torstaisin klo 15-
16 to 11.12. saakka (taas tammikuussa 22.1.) 
Suvelan kappelilla (Kirstinpiha 3). Lisätietoja dia-
koni Anni Vanhanen p. 050 438 0189.

Mielenterveyskuntoutujien avoin
keskusteluryhmä Hyvä olo kokoontuu 
parittomina viikkoina tiistaisin klo 14.30-15.30  
16.12. saakka Leppävaaran kirkon Olotilassa 
(Veräjäkallionkatu 2). Kevään ajan 27.1.-19.5. 
Tied. diakoni Harriet Lohikari p. 040 531 1057.

Torstaiturinat - mielenterveyskuntou-
tujien avoin keskusteluryhmä kokoontuu 
parottomien viikkoje torstaisin Espoonlahden 
kirkolla (Kipparinkatu 8) klo 13-14.15. Viimeinen 
kerta 4.12. ja kevään eka 15.1. Tied. diakoni Rit-
va Aarnio 040 537 6854 ritva.aarnio(at)evl.fi

Seurakuntien 
toimintaa ja ryhmiä

Ruokajakoa ja
muuta apua arkeen

Espoon Asumisluotsi, Lokirinne 1, keitto-
lounas ke klo 11-13 ja aamupuuro ma, ti, to ja pe 
klo 10-12. Asumisluotsi on asumisen ongelmien 
ratkaisemiseen ja elämänhallinnan tukemiseen 
keskittynyt palvelukeskus. Yhteystiedot p. 050 
327 0105, tarja.savonlahti(at)sininauha.fi Asu-
misluotsissa on tarjolla joululounas keskiviikko-
na 17.12. klo 12-15. Joulupyhät 24.-28.12. ja to 
1.1. Asumisluotsi on suljettu.

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 erilaisista päihde-
ongelmista kärsiville täysi-ikäisille. Tarjolla myös 
ryhmätoimintaa. Yhteystiedot: p. 010 231 3760, 
tiina.kaleva(at)samaria.fi. Suljettu 24.-28.12. ja 
2.1. sekä 5.-6.1., avoinna 29.-31.12.

Hyvä Arki ry, Siltakuja 3 B (Espoon keskus),
yhteystiedot: 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. Lei-
päjakoa ma-pe klo 8-13. Suljettuna 24.-28.12. ja 
31.12.-1.1. sekä 6.1.

Manna-Apu ry, Terveyskuja 2 E 8 (Espoon 
keskus), yhteystiedot: p. 040 040 1114. Elin-
tarvikkeita ti, to ja pe klo 10-12. Suljettuna 24.-
29.12., avoinna 30.12. sekä mahdollisesti avoin-
na 31.12. ja 2.1., mutta 1.1. suljettuna. Varman 
tiedon saat Manna-Avun ovelle laitettavasta il-
moituksesta. 

Espoonlahden seurakunta jakaa elintar-
vikkeita arkipäivisin Espoonlahden kirkolla (Kip-
parinkatu 8). Jonotusnumeroiden jako alkaa klo 
8.30 ja ruokajako klo 9. Ei jakelua 25.-28.12. 
eikä 1.1. ja 6.1.

Raitin Pysäkki (Konstaapelinkatu 1) elitar-
vikejakelua tiistaisin ja perjantaisin klo 10-12. 
Kotiruokaa tarjolla edulliseen hintaan keskiviik-
koisin klo 12. Muina arkipäivinä klo 12 lounaaksi 
puuroa. Avoinna 23.12. klo 10-12 ja suljettu 24.-
28.12. sekä 1.1. ja 6.1.

Mieli Maasta ry:n ryhmät Espoossa
• Raitin Pysäkillä tiistaisin klo 17.30-19.30

Tiedustelut toimistolta p. 050 441 2112
• Tapiolan kirkolla keskiviikosta joka

keskiviikko klo 18.00-20.15
Vetäjänä Lulu p. 040 757 3228

Huomaathan, että Tapiolan ryhmä ei kokoon-
nu viikolla 51 eikä 1 ja Raitin Pysäkin ryhmä 

ei kokoonnu viikoilla 51, 1 eikä 2.

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

www.mielimaastary.fi
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Seurakuntien diakonialounaat
Seurakuntien diakonia- ja kappelilounaat on tar-
koitettu kaikille, joilla on taloudellisia vaikeuksia, 
tai jotka kaipaavat ruokaseuraa. Lounailla on 
diakoniatyöntekijä tavattavissa.

•	 Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, ti lipunmyyn-
ti klo 11.30, hartaus klo 12, lounas klo 12.15, 
hinta 4€, 23.12. vuoden viimeinen ja jälleen 
13.1.-26.5.2015.

•	 Suvelan kappeli, Kirstinpiha 3, ti klo 12.15-
13.15, hinta 2,50€, 9.12. vuoden viimeinen ja 
jälleen 13.1.

•	 Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8, ma ja 
to klo 12, hinta 2,50€, ma 8.12. vuoden vii-
meinen ja jälleen 12.1. Ilmainen joulupuuro 
11.12. klo 12-16.

•	 Soukan kappeli, Soukankuja 3, ti klo 11, 
hinta 2,50€ 2.12. vuoden viimeinen ja jälleen 
13.1. Ilmainen joulupuuro 9.12. klo 11-15.

•	 Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, ti 
klo 11.30-12.30, hinta 3€, 16.12. vuoden vii-
meinen ja jälleen 13.1.-19.5.2015.

•	 Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, ma klo 13-
13.30, hinta 2,50€, 8.12. vuoden viimeinen 
8.12. ja jälleen 8.1.-25.5.2015

•	 Matinkappeli, Liisankuja 3, to klo 13-13.30, 
hinta 2,50€, 11.12. vuoden viimeinen ja jäl-
leen 12.1.-28.5.2015

•	 Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti 
klo 12-13, hinta 4€, joulutauosta ei tietoa.

•	 Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, ma klo 
11-13, hinta 4€, joulutauosta ei tietoa.

•	 Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, eläke-
läisten keittolounas ti klo 11.15-12.30, hinta 
3€, joulutauosta ei tietoa.

Ryhmä psyykkisesti
sairastuneiden omaisille

Kokoontuu vapaamuotoisen keskustelun ja 
nyyttärihenkisten pikkujoulujen merkeissä 

tiistaina 9.12. klo 17.30. Tervetuloa!
Asumisyksikkö Eedin 4. kerroksen

kerhotilassa (Kilonkallio 7). Tiedustelut
Petteri Liikanen p. 050 576 8531.

Hirvensalon merellisissä maisemissa sijaisevassa toiminta- ja palvelukeskus Meri-Karinassa jär-
jestetään RAY-rahoitteinen Emyn vertaistukiloma yhteistyössä Solaris-lomat ry:n kanssa. Loman 
ohjelmassa on ohjattua keskustelua, ulkoilua keväisessä luonnossa, hyvää ruokaa sekä keskuk-
sen palveluista nauttimista.

Loman omavastuuhinta on 80€/hlö sisältäen matkat, ohjelman, ruoat sekä majoituksen. Lomalle 
haetaan Emyn ilmoitustaululta saatavalla Solaris-lomien omalla hakulomakkeella, joka palaute-

taan toiminnanohjaaja Tiina Pajulalle henkilökohtaisesti tai 
Emyn kohtaamispaikkojen aloitelaatikkoon 20.2.2015 men-
nessä.

Lomat myönnetään sosiaalisin, taloudellisin ja terveydellisin 
perustein niille ihmisille, joiden ei ole muutoin helppo päästä 
lomalle. Lomalle ei kannata hakea, mikäli olet ollut tuetulla 
lomalla vuoden 2014 aikana (esim. Emyn kevään 2014 So-
laris-loma Päiväkummussa). Mukaan mahtuu 20 lomailijaa.

Haku käynnissä emyläisten vertaistukilomalle
Turun Meri-Karinaan 27.4.-2.5.2015
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Joulunaika Emyssä

PE 28.11.
klo 12-14 Villa Apteekissa (Pappilantie 5) pik-

kujoulut: joulupuuroa, musiikkia, yhteis-
laulua ja joulupukki!

Su 30.11.
klo 12.30-15.30 Kylämajassa 
Emyn pikkujoulut: esityksiä, 

herkkuja ja yhdessäoloa. Tuo 
mukanasi noin 2€ arvoinen 

joulupaketti!

MA 1.12.
Lilla Karyllin pihan maa-
kellarissa on jouluseimi 
kaikkien ihailtavissa ja 
jouluvalot koristavat 

pihapiiriä.

TO 4.12.
klo 17-19 Torstain toimintaillassa 

Lilla Karyllissa leivotaan pipareita: 
yritetäänkö tehdä piparkakku 

Lilla Karyll?

TI 9.12.
klo 12-13.30 Terassikahviossa tarjoil-

laan glögiä ja syödään pipareita.
Tervetuloa!

TO 11.12.
klo 16 Torstain toimintaillassa 

tehdään retki Tuomaan markki-
noille Senaatintorille. Ilmoittau-
du mukaan ti 9.12. mennessä 

ilmoitustaulun listalle (retki 
perutaan, jos lähtijöitä 

on alle 4).

PE 12.12.
klo 11.30-13 Kahvikulmas-
sa tarjoillaan glögiä ja syö-
dään pipareita, tervetua!

TI 16.12.
klo 10 Lilla Karyllin talkoissa val-

mistetaan lanttulaatikkoa.

MA 15.12.
klo 10 Lilla Karyllin talkoissa val-

mistetaan porkkanalaatikkoa.

1.-16.12.
Kylämajassa joka arkipäivä

tarjolla ohjelmaa, katso tarkemmin
www.kylamaja.fi
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Joulupukin urakka
 
Tänä vuonna päätti Pukki jakaa lahjat tanssien
liikunta on terveellistä jokainenhan tietää sen
ilonpitoon mukaan saadaan ihan joka ikinen
Pukki totee innoissansa, voihan näinkin tehdä sen.
Aattoillan jälkeen palaa Pukki kotiin torkkuen
jäätävässä pakkasessa saa hän nenän punaisen.
Muori hänet vastaan ottaa lämpimästi halaten
siinä sulaa jäinen nenä hävii väri punainen.
Päälle vielä höyryävä riisipuuro nautitaan
sitten onkin aika mennä Muorin viereen nukkumaan
Ennen uneen vaipumista sanoo Pukki Muorilleen,
vaikka oli rankka reissu teen sen joskus uudelleen.

Mirjam

KE 17.12.
ke 17.12. klo 10 Lilla Karyllin talkoissa 

valmistetaan perunalaatikkoa ja
graavataan lohta.

TO 18.12.
klo 10 Lilla Karyllin talkoissa valmis-
tetaan Janssonin kiusausta ja koti-
kaljaa, lämmitetään leivinuuni ja 

tehdään karjanlanpaistia.
PE 19.12.

klo 12.30 ja klo 14 Lilla Karyllissa 
emyläisten yhteinen joululounas: 

ilmoittautumiset perinteikkäälle jou-
lulounaalle ennakkoon ilmoitus-

taulujen listoille.

KE 24.12.
klo 12-15 vietetään Jouluaattoa Me-

riemyssä (ilmoittaudu ennak-
koon!).

PE 26.12.
klo 14-17 Villa Apteekissa (Pappi-

lantie 5) on tarjolla kahvia ja glögiä. 
Järjestäjänä SPR Keski-Espoon 

osasto yhteistyössä Emyn 
kanssa.

LA 27.12.
klo 12-16 Meriemy avoin-

na vapaaehtoisten 
ansiosta!

KE 31.12.
klo 17-21 Lilla Karyllissa

Uudenvuoden vastaanotto!

Yhdessäoloa, pientä purtavaa, 
tinan valua ja raketteja.

Ilmoittaudu mukaan 30.12. 
mennessä ilmoitustaululle.

Tervetuloa!
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Kustannusosakeyhtiö Teos 2014

Eeva-Kaarina Aronen (s. 1948) on helsinkiläinen toimit-
taja ja kirjailija. Arosen esikoisromaani Maria Renforsin 
totuus ilmestyi vuonna 2005. Hänen toinen romaaninsa 
Runeberg -palkintoehdokkaaksi yltänyt Hän joka näkee 
ilmestyi vuonna 2007. Romaanit on käännetty saksaksi. 
Arosen kolmas romaani Kallorumpu oli Finlandia 
-palkintoehdokkaana vuonna 2011.

Töölön kivipihoilla, vinteillä ja kellareissa leikkii 50 -lu-
vun lopulla kaksi tyttöä Eetu ja Aatu. He vakoilevat talon 
asukkaita, jahtaavat namusetää ja uskovat selviytyvän-
sä mistä tahansa. Saagoista Eetu ja Aatu ovat luoneet 
seikkailujen maailman, johon heidät huomaamattaan 
kutoutuvat aikuisten salaisuudet ja pahat teot. Lapsijou-
kon viimeinen retki päättyy kellarikäytävän nurkkaan, 
jossa järkyttävä todellisuus astuu seuikkailuun ja murs-
kaa leikit. Se muuttaa Eetun ja Aatun elämänkulun. Ee-
tusta tulee Edda, joka aikuisena ryhtyy selvittämään ko-
titalonsa mysteeriä.

Aatu (Astrid Sjöberg) ja Eetu ovat luotettavia kumppa-
neita. Eetu sanoo, että ”on otettava riskejä” ja ”on elet-
tävä vaarallisesti”. Aatu on mykkä, mutta se ei haittaa 
syvää ystävyyttä ja seikkailumieltä. Eddalla on miehiä. 

Hän käy tansseissa ja bongaa sieltä erilaisia miehiä yökylään saakka. Eddan yksi tanssikantapai-
koista oli Tanssiravintola Ristilukki. Edda työskentelee Museossa museoapulaisena. Edda ja Aatu 
tarkkailevat poikamiehiä ja namusetiä.

Eddan työpaikka on Koulumuseossa Eerikinkadulla Hietalahden torin lähellä. Edda on museokier-
rosten elävoittaja, lauluineen ja puheineen. Mohi (himo) pimeän leikki perustui piiloutumiseen. Leikki 
sattui eikä suojellut. Siihen liittyi aina juoni tai tarina. Pihalaulaja Juntunen esitti laajaa repertuaaria; 
sota-ajan lauluja, iskelmiä jne. Edda oli ahkera ompelija ja toisaalta hän teetti tanssileninkejä talon 
ompelittajarella. Talossa asui myös homopari Anders ja Otso.

Kaiken kaikkiaan Eetun (myöh. Edda) ja Aatun tarina on hieno ja myös asuinympäristö mielenkiin-
toinen. Tytöillä on elämän laaja kirjo seurattavana. Myös pikku kolttosineen. Talon persoonat saavat 
tyttöjen erityishuomion osakseen. Myöhemmin tyttöjen tiet eroavat ja Eddalla ei oikein ole asiaa 
edes Sjöbergeille enää. On tullut aika itsenäistyä. Edda aloittaa tanssiravintolakulttuurin. Miehiä 
kulkee Eddan luona, mutta kukaan heistä ei jää viipymään yön yliä kauempaa.

Tarina on kaunis kertomus tyttöjen välisestä ystävyydestä, kikkailuista ja elämän karuudesta ja kau-
neudesta. Aronen on mainio kertoja, joka sekin antaa pontta kirjan viehättävyydelle.

Unto Vaskuu
 

Kirja-arvio
Eeva-Kaarina Aronen Edda
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Emyyn et tarvitse lähetettä tai diagnoosia - tervetuloa mukaan toimintaan!
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo Mentalhälso förening 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.

Jäsenmaksu vuodelle 2014 on 18€ ja kannatusjäsenmaksu on 80€. Vuodelle 2015 jäsenmaksu 
on 23€ ja kannatusjäsenmaksu 100€. Vuoden 2015 jäsenmaksun voi maksaa vuoden vaihduttua. 
Jäsenille postitetaan jäsenmaksulomake tammikuun tiedotteen mukana.

Pankkiyhteys IBAN-tilinumero: FI07 40550010120729, BIC-koodi HELSFIHH
Maksaessasi laita viestikenttään nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Jäsenmaksun voi maksaa 
myös käteisellä Emyn ohjaajalle. Jäsenyys kannattaa, mutta moneen 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
Kasvimaavastaava Janne Niemi  p. 050 312 5192
Järjestötyöntekijä Jussi Asp  p. 050 310 7981

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@emy.fi
Vaihda ö o:ksi ja ä a:ksi

Työntekijöiden yhteinen 
sähköpostiosoite: 
espoonmielenterveys(at)emy.fi
Vaihda (at) @-merkiksi

www.emy.fi

Tervetuloa kahville ja tuoreelle pullalle!

Terassikahvio
Jorvin sairaalan psykiatria
Avoinna arkisin
klo 9.30-14.30

suljettu: 24.-28.12., 1.1. ja 6.1.

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
sekä la-su klo 12-15

suljettu: 6.12., 24.-26.12.,1.1. ja 6.1.

Emy yhdistyksenä & 
työntekijöiden yhteystiedot
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