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1.9.

3.9.

4.9.

5.9.

10.-
12.9.

15.9.

21.-
24.9.

Iloliikkuja -tapahtuma

Nuorten aikuisten ilta
Karvisessa Malmilla & Torstain toimin-
taillan luontoretki Keskuspuistoon

Henkireikä-festarit HYKS Psykiatria-
keskuksella Välskärinkadulla

Elojuhlat ja kuukausikokous Lilla
Karyllissa & Meriemy suljettuna

Matinkylässä tapahtuu - katso lisää 
sivulta 5 Kylämajan kohdalta!

Elokuvaretki Sellosaliin & maksuton 
mahdollisuus Lyhytterapiaan (ks. s. 8)

Emyn jäsenille suunnattu Kalastusleiri 
Inkoon Gölisnäsissä

•	 Olethan jo vastannut Emyn 
kohtaamispaikoissa olevaan 
kyselyyn? Vastausaikaa on 10.9. 
saakka ja tutkimuksen otsikko on 
Mielenterveyskuntoutujan arvio 
vertaistuesta sekä sen yhteys 
minä-pystyvyyteen ja elämänlaa-
tuun.

EMY-tiedote 9/2015

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: Mika P.

Emyn kuulumisia
Elokuun kääntyessä syyskuuksi palaavat loput-
kin Emyn ryhmät tauoiltaan ja arkirutiinit täyt-
tävät aikaamme. Ei loma, ei pyhät, ei erityiset 
saavutukset, vaan tavallinen arki on monelle 
se elämän haaste. Miten organisoida oma arki 
säännölliseksi, monipuoliseksi, antoisaksi ja 
omaa mielenterveyttä tukevaksi? Mitä minä ha-
luan? Ja toisaalta, mitä kaikkea minun pitää?

Toisinaan on hyvä pysähtyä miettimään omaa 
arkea. Mitä kaikkea oman arjen paletissa on? 
Mitä siihen voisi kenties lisätä ja mitä siitä voisi 
ehkä poistaa? Nukutko sopivasti? Syötkö sään-
nöllisesti? Onko sinulla ystäviä ja mielekästä 
tekemistä?

Emyn toiminta tarjoaa mielekästä tekemistä, 
lounaan talkoisiin osallistuville, ryhmätoimintaa, 
retkiä, leirejä ja ennen kaikkea kohtaamisia tois-
ten kanssa. Kuukausikokouksessa voi ehdottaa 
uutta, jos jotain tuntuu puuttuvan. Toivon, että 
hyödynnät oman arjen palettia kootessasi niin 
montaa Emyn toimintoa kuin vain sopivaksi 
katsot. Emyyn olet tervetullut myös silloin, kun 
on vähän vaikeaa.

Kauniita syyspäiviä ja antoisaa arkea,
Emyssä nähdään!   - Tiina :)

OIKAISU: Edellisen tiedotteen liitteenä ollee-
seen ryhmäkalenteriin oli lipsahtanut virhe Kes-
kusteluryhmä kaksisuuntaista mielialahäiriötä 
sairastaville kohdalle. Keskusteluryhmä aloittaa 
tiistaina 1.9. klo 18 ja kokoontuu siitä lukien joka 
toinen viikko, eli parillisten viikkojen tiistaisin klo 
18 Lilla Karyllissa. Ryhmä ei siis kokoonnu klo 
17 eikä aloita toimintaansa elokuussa. Pahoitte-
lut vahingosta.

Elojuhlat
Emyn Elojuhlat pidetään Lilla Karyllin pihamaal-
la lauantaina 5.9. klo 12-15. Sadesäällä juhlat 
pidetään sisällä. Juhlien ohjelmassa on emy-
läisten omia musiikki- ja runoesityksiä. Tarjolla 
on salaatteja, makkaraa sekä kahvia ja kahvilei-
pää. Jos haluat esiintyä juhlissa tai muutoin olla 
mukana järjestämässä, ota yhteyttä Riikkaan p. 
050 367 2676.
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myös suoraan Sellosalin pääoville klo 13.10. 
Elokuvaan on vapaa pääsy, mutta Emyn retkelle 
osallistuvien toivotaan ilmoittautuvan etukäteen 
ilmoitustaulujen listoille. Mukaan retkelle lähtee 
Satu. 

Leirit ja lomat
(tiedustelut Tiina Pajula p. 0503107987)

Kalastusleiri Inkoon
Gölisnäsissä 21.-24.9.2015
Kalastamiseen keskittyvällä leirillä Inkoon Gölis-
näsin merellisissä maisemissa yövytään mökki-
majoituksessa, kalastellaan ja saunotaan. Lei-
rille valituille Emyn jäsenille ilmoitetaan kirjeitse 
syyskuun ensimmäisellä viikolla.

Syysleiri Velskolan kartanossa 
9.-13.11.2015 eli viikolla 46
Seurakunnan leirikeskus Velskolan kartanossa 
Espoossa järjestettävällä Emyn Syysleirillä nau-
titaan leirikeskuksen keittiön antimista, yövytään 
kahden hengen huoneissa, saunotaan sekä 
nautitaan leiriporukan seurasta ja leirin moni-
puolisesta ohjelmasta. Leiri on suunnattu Emyn 
jäsenille. Hae mukaan leirille kirjoittamalla nime-
si Emyn kohtaamispaikan ilmoitustaulun listalle 
syyskuun aikana. Leirille valituille Emyn jäsenille 
ilmoitetaan kirjeitse lokakuun aikana.

Solaris-vertaistukiloma emyläisille
Emyn toimintaan osallistuvilla on mahdollisuus 
hakea mukaan Solaris-lomien järjestämälle ver-
taistukilomalle Kylpylähotelli Päiväkumpuun 10.-
15.4.2016. Loman omavastuuhinta viiden vuo-
rokauden täysihoidolla 120€/hlö. Hae mukaan 
lomalle täyttämällä Emyn ilmoitustaululta saata-
va Solarislomien lomake huolellisesti ja palauta 
se Meriemyssä toimistoon tai Lilla Karyllissa ylä-
kerran toimistoon Tiinan lokeroon (tai anna jolle-
kin Emyn työntekijälle). 
Täytetyt lomahake-
mukset tulee palauttaa 
vuoden 2015 loppuun 
mennessä. Lomaan 
sisältyy ruokailut (aa-
miainen, lounas, päi-
vällinen), ohjattua toi-
mintaa ja keskusteluja 
sekä kylpylästä nautti-
mista. Sinun ei tarvitse 
olla Emyn jäsen.

Kokoukset 
Emyn kuukausikokous
lauantaina 5.9. Elojuhlien jälkeen noin klo 15 Lil-
la Karyllissa. Kokous on kaikille avoin, tule mu-
kaan ideoimaan Emyn toimintaa.

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
Yhteislähtö Iloliikkujaan ti 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. Ohjelmassa on 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€. Yhteislähtö Lilla Karyllista klo 9.00.

Luontoretki Keskuspuistoon to 3.9.
Torstain toimintaillat aloittavat syyskautensa ret-
kellä Espoon Keskuspuiston lähiluontoon. Ret-
kelle lähdemme torstaina 3.9. klo 17 Lilla Karyl-
lista ja mukaan pakkaamme pienet eväät. Lähde 
mukaan kävelylle metsään, nauttimaan luonnos-
ta ja vaikka samalla sienestämään. Kaatosa-
teella retki peruuntuu (ja jäämme Lilla Karylliin 
pelaamaan lautapelejä), mutta muutoin pukeu-
dumme sään mukaan ja retki toteutuu.

Elokuvaretki: Mielensäpahoittaja 15.9.
Teemme retken tiistaina 15.9. Sellosaliin katso-
maan Dome Karukosken elokuvaa Mielensäpa-
hoittaja. Elokuva kertoo kauniin, humoristisen ja 
koskettavan tarinan sukupolvien välisestä kui-
lusta ja rakkaudesta, luopumisesta sekä uuden 
löytämisestä. Koskettava tarina perustuu kirjai-
lija Tuomas Kyrön menestyksekkäisiin Mielen-
säpahoittaja-romaaneihin. Retkelle lähdemme 
yhdessä Lilla Karyllista klo 12.30 tai voit tulla 
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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 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)
• Suljettu la 5.9., sillä yhdistyksen Elojuhlat ja 

kuukausikokous pidetään Lilla Karyllissa - 
tervetuloa siis mukaan juhlimaan!

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 
Kaideen p. 050 552 1049.

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 yläkerrassa on pieni kirpputori. Voit 
tuoda kirpparille siistiä ja puhdasta tavaraa ja 
vaatteita. Kirpputorin hinnat vaihtelevat 0,5-4€.
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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 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.

•	 Matinfest-tapahtuma to 10.9. klo 15-17 
Asukaspuistossa (Matinraitti 12). Ohjelmaa 
lapsiperheille ja nuorille, mm. katuliitumaa-
lausta, satutuokioita ja klo 18-20 Kuplafudis-
turnaus.

•	 Katutaidetapahtuma pe 11.9. klo 12-18 
Vanha Ostari (Matinkatu 22) klo 12 - 18 ka-
tutaidetapahtuma, klo 14-16 kirjastopyörä, 
klo 15-18 pop-up kirppis (oma viltti mukaan, 
sateen sattuessa kirppis järjestetään Ostarin 
Kaivolla) ja vaatetuunaamo. Klo 14 alkaen 
myynnissä edullista kotiruokaa (2€). klo 15 - 
18 pop-up niska-hartiahierontaa. Klo 18 Life 
Book-yhteisötaideteoksen julkistaminen Os-
tarin sillalla.

•	 Rantajammailua la 12.9. klo 16-19 Matin-
kylän uimarannalla: mukana mm. Colourful 
Espoo rumpu- ja tanssiryhmä, Kalle Salonen 
duo. 

•	 Kylämajan  ATK-luokassa  harjoitellaan  
tietokoneen  käyttöä  perjantaisin  klo  13-
15.  Vapaaehtoinen Oscar opastaa. Voit ot-
taa myös oman kannettavan tietokoneen 
mukaan. pe 25.9. teemana Windows10 klo 
13-16.

•	 Lisätietoja	www.kylamaja.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 sekä hal-
li- että futsalvuoro.

•	 Salsaa  ja  rivitanssia  tanssitaan Es-
poon keskuksessa maanantaisin klo 17-18 
Lagstads skolan salissa (Espoonkatu 7). Ve-
täjänä Sanna H. Mukaan sisäkengät (tai su-
kat) ja rennot vaatteet. Tervetuloa!

•	 Sählyä pelataan Espoon keskuksessa 
tiistaisin klo 17-18 Koulumestarin koululla 
(Muuralanpiha  3) sekä torstaisin klo 20.30-
21.30 Omnian ammattiopiston  salissa  (Kirk-
kokatu  16). Omnian sähly peruttu kirjoitus-
ten vuoksi 10., 17. ja 24.9. Mukaan tarvitset 
sisäkengät ja rennot vaatteet, mailan ja pal-
lon saat tarvittaessa lainaksi. Mukaan vaan!

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

•	 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.

•	 Emyn kuntosalivuoro Kannusillanmä-
en väestönsuojan/urheiluhallin kuntosalilla 
(Kannusillankatu 4) perjantaisin klo 16-17. 
Mukaan sisäkengät,  rennot vaatteet, pyyhe 
ja muut peseytymisvälineet. Tervetuloa mu-
kaan, saat tarvittaessa myös laiteopastusta. 
Vastoin aikaisempaa tietoa kutsunnat eivät 
vaikutakaan Emyn kuntosalivuoroon.

•	 Emyn keilausryhmä kokoontuu ti 15.9. 
klo 14-15 Lippulaivassa. Yhteislähtö  Merie-
mystä  kävellen  klo  13.30.  Voit  tulla myös  
suoraan  keilahallille,  mutta  ole  silloin pai-
kalla ennen klo 14. Ilmoittaudu viimeistään 
edeltävän  viikon  keskiviikkona  Meriemyn  il-
moitustaulun listalle tai soita p. (09)8632031. 
Emy  maksaa  ilmoittautuneiden  ratamaksun 
sekä keilauskenkien vuokran.

•	 Jooga & Pilates-ryhmä torstaisin klo 13-
14.30. Ohjaa Kylämajan työntekijä Jila. Sopii 
kaikille venyttelystä ja rentoutumisesta kiin-
nostuneille!

•	 Levyraati kokoontuu Meriemyssä pe 11.9. 
klo 14. Voit halutessasi ottaa omaa musiikkia 
mukaan  CD-levyllä  tai  USB-tikulla.  Varalla 
kirjaston levyjä sekä Youtube. Mukana Tiina

•	 Musaryhmä Lilla Karyllin yläkerrassa 
kuuntelee musiikkia Kimin kanssa maanan-
taisin klo 13-14. Voit ottaa omaa musiikkia 
mukaan tai valita kappaleen Youtubesta. Uu-
det osallistujat ovat todella tervetulleita!

•	 Sielun maisemien maalarit Lilla Karyl-
lissa maanantaisin klo 17 ja Mielen mai-
semien maalarit Meriemyssä tiistaisin 
klo 17. Olet tervetullut mukaan - ryhmä sopii 

Liikunnalliset
ryhmät

Toiminnalliset
ryhmät
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•	 Vikatikki -käsityökahvila kokoontuu 
Kylämajan olohuoneessa perjantaisin 
klo 11-15. Tule mukaan tekemään omia 
käsitöitäsi ja juttelemaan muiden käsitöitä 
tekevien kanssa.

•	 Pelimimmit-ryhmä parittomien viikkojen 
maanantaisin klo 10-12. Kaikille naisille 
avoin ryhmä, jossa pelataan kortti- ja 
lautapelejä. Syyskuussa 7.9. ja 21.9.

•	 Lauluraati Kylämajassa parillisten 
viikkojen keskiviikkoisin 2.9., 16.9. ja 30.9. 
klo 12.

•	 Lauluryhmä Raitin Pysäkillä laulaa 
Helenan säestyksellä parittomien viikkojen 
perjantaisin 11.9. alkaen klo 12.30-13.30 (ei 
9.10.).

•	 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 alakerrassa (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 parillis-
ten viikkojen tiistaisin klo 18 Lilla Karyllissa, ti 
1.9. alkaen.

•	 Meren	ja	taivaan	välillä eli diakonin oh-
jaama keskusteluryhmä Meriemyssä tors-
taisin kerran kuussa 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.

niin ensikertalaisille kuin kokeneemmillekin 
kuvataiteilijoille. Ohjaajana Olavi F.

•	 Auroranportin ryhmä (Aurorankuja 2) ti 
1.9. klo 17-19 kokkaillaan pizzaleipiä ja vaih-
detaan kuulumisia, ti 15.9. pidetään elokuvail-
ta ja ti 29.9. tehdään Retki Tropicarioon (tar-
kempi aikataulu tiedotetaan ilmoittautuneille, 
retken omavastuu 5€/osallistuja). Ilmoittautu-
miset ryhmään Tiinalle p. 0503107987. Ryh-
mää ohjaa Emyn työntekijöistä Arttu tai Tiina.

•	 Teatteriryhmä kokoontuu joka tiistai klo 
13.30 ESKO:n tiloissa (Pappilantie 2). Ryh-
mään mahtuu hyvin mukaan! Ilmoittaudu mu-
kaan ennakkoon Pirjolle p. 0503107980.

•	 Käsityöryhmä kokoontuu Kylämajassa 
keskiviikkoisin klo 13-15 käsityöhuonees-
sa: 2. ja 9.9. käsitöitä hyväntekeväisyyteen, 
16.9. neulakirja, 23.9. villasukkia, kantapäitä, 
30.9. heijastimia, koruja. Lisätietoja 050 430 
3112/Asta. Tervetuloa!

•	 Torstain	 toimintaillat parillisten viikko-
jen torstaisin: to 3.9. klo 17 otetaan eväät 
mukaan ja lähdetään luontoretkelle Espoon 
Keskuspuistoon. Jos sataa kovasti, jäädään 
pelaamaan lautapelejä Lilla Karylliin. to 17.9. 
klo 17 pidetään karaokeilta Lilla Karyllissa ja 
to 1.10. on Uudenmaan marttojen ohjaama 
hapattamiskurssi, johon osallistujia pyyde-
tään ilmoittautumaan 28.9. mennessä ilmoi-
tustaulujen listalle. Tiedustelut ja toiveet Tiina 
Pajula p. 0503107987 tai etunimi.sukunimi@
emy.fi

•	 Miesten +55 ryhmä Kylämajassa tors-
taisin klo 13-15. Kaikki yli 55-vuotiaat miehet 
tervetuloa! Tiedustelut pauli.liikala(at)gmail.
com.

•	 Bänditaitoryhmä kokoontuu Lilla Karyllin 
yläkerran musahuoneessa perjantaisin 
13.30-14.30. Tervetuloa mukaan!

•	 Dekkariklubi kokoontuu syksyllä kerran 
kuussa, syyskuussa to 3.9. klo 15.30-17.30. 
Syyskuun kokoontumisen teemana Agatha 
Christie. Tervetuloa kaikki dekkareista innos-
tuneet! Ensimmäisellä kerralla sovitaan syk-
syn tapaamisten ajat ja teemat.

Keskustelu-
ryhmät
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Nuorten aikuisten ilta 
Malmilla to 3.9.
Nuorten aikuisten ilta 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!

Sadonkorjuuta ja syysaskareita 
puutarhapalstalla
Emyllä on yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa oma puutarhapalsta Kauklahdessa 
(Brynsteninkuja 5). Jos haluat mukaan puutarhapalstan toimintaan, tule Lilla Karylliin ma, ti, ke tai 
pe klo 8.30, niin lähdetään yhdessä palstalle. Voit myös tulla klo 9 suoraan Kauklahden puutarha-
palstalle. Palstatyöstä kiitoksena osallistujille tarjotaan lounas Elä ja asu -seniorikeskuksessa. 
Tiedustelut Jannelta p. 050 312 5192. OIet tervetullut mukaan!

Mahdollisuuksien paja® - lyhytterapiaa tarjolla
Rasittaako sinua omassa elämässäsi jokin pulmatilanne, johon haluaisit muutosta? Ehkä 
itseluottamuksesi kaipaisi vahvistumista tai haluaisit kenties vain paremmin ohjata omaa elämääsi 
onnellisemmaksi. Jos jotain tällaista pyörii mielessäsi etkä oikein tiedä, kuinka lähteä liikkeelle, 
niin tule juttelemaan. Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on maanläheinen ja myönteinen tapa 
kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Keskustelukumppanina toimii 
psykoterapeutti Ossi Salin. Keskusteluaika on mahdollista sopia ti 15.9., ti 13.10. tai ti 17.11. 
klo 13-16 väliselle ajalle Emyn toiminnanohjaaja Tiinan kautta p. 050 310 7987.

Keskustelutukea itsemurhaa yrittäneille
SOS-kriisikeskus Helsingissä tarjoaa keskustelutukea itsemurhaa yrittäneille selviytymisen
tueksi ja uuden itsemurhayrityksen ehkäisemiseksi. Linity-vastaanotto on tarkoitettu kaikille
itsemurhaa yrittäneille ja erityisesti niille, jotka eivät ole psykiatrisessa hoidossa tai jotka odottavat 
psykiatrisen hoidon alkamista. Samanaikainen psykiatrinen – tai muu hoito ei ole kuitenkaan 
esteenä intervention aloittamiseen. Linity – menetelmä perustuu itsemurhakäyttäytymisen 
laukaisevien tekijöiden tunnistamiseen ja turvasuunnitelmaan, jolla vältetään ajautuminen uuteen 
itsemurhayritykseen. Lähetettä ei tarvita ja ajan voi varata puhelinsoitolla tai sähköpostilla. Palvelu 
on maksutonta. Ajanvaraus: puhelimitse 0800 98 030 (ma-pe klo 9-17) tai sähköpostitse: 
linity(at)mielenterveysseura.fi
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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 jatkuu jälleen 1.9.-8.12. Tiedustelut dia-
koni 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.

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 klo 18-20. Tervetuloa!

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 
lounaan yhteydessä
.
•	 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€.

•	 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

Kokoontumiset 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

Emy & Espoon klubitalo järjestävät yhdessä 
peli-iltapäiviä nuorille aikuisille

Sinä 18-30-vuotias nuori aikuinen, olet tervetullut mukaan viihtymään kanssamme, pelaamaan 
lautapelejä ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Tarjolla on pientä purtavaa ja paikalla on sekä Emyn 
että Espoon klubitalon työntekijöitä.

Kirjasto Entresse  Kirjasto Sello
Tila: Jukebox  Tila: Paja
ke 7.10.2015   ke 21.10.2015
klo 13-16   klo 13-16

Tiedustelut: Tiina Pajula
p. 0503107987
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Menoja huviksi ja hyödyksi

Unelmakeidas -kurssi
16.-17.9.2015 klo 13-16

Mielenterveyden keskusliitossa
(Malmin kauppatie 26, Helsinki)   

Unelmat tuovat voimavaroja ja auttavat löytämään 
innostusta ja energiaa arkeen. Anna itsellesi aikaa 

unelmiesi löytämiseen!

Unelmakeidas-kurssiin kuuluu kaksi kolmen tunnin 
mittaista iltapäivää. Ensimmäisenä päivänä tehdään 

omiin unelmiin liittyvä Unelmien kartta. Toisena päivänä 
tarkastelemme voimavaroja ja tavoitteita.

Kurssi on on osallistujille maksuton.
Kurssille mahtuu 12 osallistujaa. Ilmoittautumiset

Merja Matilaiselle p. 040 450 8256
tai merja.matilainen@mtkl.fi

Henkireikä-festari

HUS Psykiatrian ja kokemusosaajien 
yhteinen kulttuuripäivä pe 4.9.2015 klo 
11.30-16 HYKS Psykiatriakeskuksessa 

(os. Välskärinkatu 12, Helsinki). 
Taidetta, tiedettä, videoita, runoja, 

eläviä kirjoja… Pertti Kurikan 
nimipäivät - Salonkiorkesteri 

Timbuktu - Kokemusosaajatori sekä 
keskustelupaneeleja

Tapahtumaan on vapaa pääsy!
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Annetaan sisäisten ääniemme kuulua!
Mistä äänien kuulemisessa on kysymys? Miltä se 

tuntuu? Oletko itse kuullut ääntä, jolla ei ole fyysistä, 
ulkopuolista aiheuttajaa? 

Helsingissä Kampin Narinkkatorilla ma 14.9. klo 14-18

Tule ottamaan selvää tai tuomaan esiin oma 
näkemyksesi tai kokemuksesi sisäisistä äänistä. 
Voit myös osallistua ihmisketjuun ”Mielen sisäiset 

äänet” performanssissa. Maailman äänien 
kuulemisen päivän tempauksessa on tavattavissa 
ääniä kuulevia kokemusasiantuntijoita. Tarjolla on 

infomateriaalia äänien kuulemisesta ja tapahtumaa 
järjestävien yhdistysten, Suomen Moniääniset ry:n ja 

Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n toiminnasta. 

Toivotamme sinut ja kaikki äänesi tervetulleiksi!

Kansainvälinen itsemurhien
ehkäisypäivä 10.9.

Fillaroidaan kulkueessa itsemurhia vastaan,
keskustellaan itsemurhien ehkäisemisestä työpaikoilla 

sekä solmitaan surunauhat itsemurhan tehneiden 
muistoksi. Fillarikulkue klo 10 itsemurhia vastaan 
Helsingin Lapinlahdesta Kansalaistorille. Fillaristit 

etenevät Baanaa pitkin Kansalaistorille, jossa 
luovutetaan valtiovallan edustajalle esitys itsemurhien 

ehkäisyohjelmaksi.

Lisätietoa seminaarista sekä ilmoittautumiset tapahtumiin: 
www.mielenterveysseura.fi/fi/tapahtumat

Espoon työväenopistolla alkaa mielenkiintoinen 
kurssi: E152414 Tanssi- ja taideterapia

Kurssilla lähdetään tutkimusmatkalle itseen kuvan tekemisen 
ja liikkeen avulla. Molemmat voivat kertoa jotain uutta ja 

yllättävää omasta elämästä. Yhdessä ne myös täydentävät 
toisiaan, maalaaminen on kuin käden tanssi ja liikkuminen on 
tilan kuvittamista. Kurssille ei tarvita aikaisempaa kokemusta 
tanssista, maalaamisesta tai terapiasta. Kurssi sopii kaikille, 

jotka ovat kiinnostuneita kokeilemaan ekspressiivistä 
taideterapiaa.

Jos kiinnostuit, pidä kiirettä ehtiäksesi mukaan!
https://ilmonet.fi
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Runoja sinulle

Metronomi tikittää

On olemassa ainokainen viiva.
Lähtemisen huojuva kuoppa.

Saatat laskeutua kosmoksiin.

Jätät itsesi. Huojuva talosi katto.
Väristät joka sormeasi, jotta ehdit.

Talosi keinuvat ikkunaruudut. Peilejäkö,
hämärän peitto, jotta et eksyisi.

Avaruuden kellot, ne kaikki tähdet.
Vain kuutamo suo kartan.

Metronomi tikittää.
Askeltesi mitta. Tai höyhenpukusi.

On yhä aika, koska meri viistää yötä.

Laivat kallistuvat. Kuulennon nauru.
Avaruusjättiläiset, sinun on sopeuduttava.

Kotisi himmeät pinnat, rystystapettien 
kuulumattomat äänet.

Lakkaamaton on öinen ratsu.
Jouhiin takerrut.

Kavioiden rumpu.
Kosmos ei turhaan lausu,
sillä sinun on taikasi, hyvä 

astronautti.

Yön musta pitsi,
pukeudut hautaan,

paljas on kivi. Kiiltoon ajaudut.

Laila Nielsen

Syys hiipii, on aika

Yön tummentunut matto.
Tähtien vilkkuvat poijut.

Maa rakastaa tuulta.

Niin laskeutuvat armeliaat majakat.
Meri hyytyy, katseet. Jään pitsi,

akkunalla leijuvat hämärät muistot.

Niin hiipii syys. Menneen kesän puiden
kesyttömät laskeutuneet liput.

Maton taika.
Avaruuden keinuhevosen laukka.

Kavioiden lakkaamton tahti.
Silloin juuri värien lepatus.

Puut syleilevät puita, maan suudelmat.

Tähtien vilkkuvalot.

Syys nousee yhä ylemmäs.
Maa sulkeutuu.

Syys tulee, tulee. On aika.

Kesän hämy kaikkoaa.
On otettava vastaan.

Kivien saapuvat varjot.

Laila Nielsen
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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€
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
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