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Emyn kuulumisia
Elokuussa on kesä meillä vielä kauneimmillaan ja
luonto tarjoaa herkkujaan sekä hemmottelee säillään. Eteläisellä pallonpuoliskolla taas talvi vetelee
viimeisiään. Internetistä kävi ilmi, että Chilen eteläkärjessä sää vaihtelee tätä kirjoittaessani vain nollan tietämillä. Meillä on onneksi vastaaviin säihin
vielä aikaa, joten nauttikaamme!
3.8.

Retki Panssarimuseoon

6.8.

Kuukausikokous Meriemyssä

9.8.

Retki Isoon Vasikkasaareen

12.8.

Emyn kuntosalivuoro käynnistyy

14.8.

Kesäteatteria Pakkamäessä

15.8.

Musaryhmä alkaa

17.8.

Retki Hyvinkäälle

22.26.8.

Koulujen liikuntasaleissa kokoontuvat
Emyn ryhmät käynnistyvät

26.27.8.

Mielen vuoksi - keskusliiton yleisurheilukilpailut ja kulttuuripäivät

29.30.8.

Kuvataideryhmät käynnistyvät &
Aika hakeutua mukaan pakko-oireisesta häiriöstä kärsivien tukiryhmään

29.8.2.9.

Sierlan leiri

EMY-tiedote 8/2016
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€/kalenterivuosi. Ilmestyminen: Kuukauden alussa, 12 krt/vuosi.
Aineisto: Otamme mielellämme vastaan kirjoituksia, runoja, piirroskuvituksia, kannen taustakuvaehdotuksia, sarjakuvia ynnä muuta. Materiaali tulee
toimittaa edeltävän kuukauden puoliväliin mennessä
sähköpostitse tiina.pajula(at)emy.fi, postitse kohtaamispaikkaan tai henkilökohtaisesti tuomalla.
Kannen kuva: Mika P.

Emyn elokuuhun kuuluu mukavan arkisen kohtaamispaikka- ja talkootoiminnan lisäksi paljon retkiä
sekä loppukuusta kesän toinen leiri, joka pidetään
Sierlan vanhassa koulussa. Elokuussa käymme
kesäteatterissa ja ryhmätoiminta käynnistyy vähitellen aktiiviseen syyskauteensa. Vielä elokuussa
ennättää hyvin mukaan myös palstapuutarhan toimintaan, suosittelen lämpimästi ainakin käymään
siellä - saatat yllättyä, koska paikka on aika upea!
Yksi elokuun monista hyvistä puolista on monenlaisten rientojen ja kaupunkitapahtumien tarjonta.
Helsingissä on yhtä sun toista rientoa tarjolla ja
turisteja bongattavana, mutta Espoossa menoja
vasta onkin! Espoo Cine elokuvafestivaalilla on
kiinnostavia elokuvia ja oheisohjelmaa (lippuja
saa mm. Kaikukortilla tai vapaaehtoistyöntekijäksi ryhtymällä), Pentalan saaristopäivät ovat 20.21.8., lähiluontoon voi lähteä vaikka sienestämään
ja varsinkin Espoo-päivänä lauantaina 27.8. on
vaikka mitä! Emy ei tänä vuonna ole järjestämässä Espoo-päivän tapahtumia, mutta kannattaa silti
lähteä liikkeelle. Tärppeinä mainittakoon Emyn jäsenen Camillan ja kumppanien tanssiesitys keskiaika-teemalla Entressen kirjastossa klo 13, sirkusta
Espoontorin ulkoalueella klo 17.30 sekä Sellosalin
lämpiössä tanssit klo 16 ja stand up-klubi klo 20.
Mukavaa elokuuta ja muistathan riennoiltasi
tulla välillä Emyynkin käymään!

Tiina :)
Työntekijöiden
lomia: Pirjo vk 31,
Tiina vk 36-38
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Kokouksia

Retki Panssarimuseoon ke 3.8.

Voit kysyä mahdollista peruutuspaikkaa Artulta
p. 0503125193.

Kuukausikokous

kuukausikokous pidetään lauantaina 6.8.
klo 14 Meriemyssä.
Kokous on kaikille
avoin, tervetuloa mukaan ideoimaan Emyn
toimintaa!

Saaristoretki Meriemystä Isoon
Vasikkasaareen tiistaina 9.8.

Lähdemme retkelle yhdessä Meriemystä
klo 8.15. Emystä mukaan otamme eväät,
jotka kannamme yhdessä Meriemystä
saaristoveneen lähtöpaikkaan Kivenlahden
Marinsatamaan. Jokainen osallistuja maksaa
itse saaristovenematkansa käteisellä (aikuiset
meno-paluu 10€, erityisryhmät 5€, Seniorien
Sporttikortilla maksutta). Retken ohjelmassa
on merimatkojen lisäksi makkaran paistamista
ja eväiden syömistä saaressa, yhdessäoloa ja
muuta ulkoilua saaren luonnossa. Tervetuloa
mukaan!

Leirit

Sierlan leiri Nummella

Sierlan vanhassa koulussa, nykyisessä Espoon
kaupungin leirikeskuksessa, Nummella Lohjan
kunnassa järjestetään Emyn leiri ajalla 29.8.2.9.2016. Leirin omavastuuhinta on 45€/jäsen.
Leirille hakeutuminen oli heinäkuussa ja leirille
hakeneille ilmoitetaan kirjeitse elokuun ensimmäisellä viikolla. Tiedustelut leiristä Tiinalta p.
0503107987.

Retki Hyvinkäälle keskiviikkona 17.8.

Teemme retken junalla Hyvinkäälle keskiviikkona 17.8. Lähdemme retkelle Lilla Karyllista klo
9.30 ja palaamme ennen iltaa takaisin Espooseen. Retken ohjelmassa on yhteinen lounas ja
tutustuminen Hyvinkään mielenterveysyhdistys
Verso ry:ssä sekä vierailu ja pieni välipala Rautatiemuseossa ja taidemuseossa. Päivän omavastuuhinta on 20€/osallistuja, Emy tarjoaa loput. Sitovat ilmoittautumiset to 11.8. mennessä
Emyn kohtaamispaikan ilmoitustaululle tai soittamalla. Ilmoitustaululle kirjoitetaan sekä etunimi että sukunimi ja jos et ole yhdistyksen jäsen,
jätäthän myös puhelinnumerosi. Mukaan retkelle
lähtee työntekijöistä Pirjo p. 0503107980.

Tekemistä
Emyn ja kaupungin palstapuutarha

Emyllä on Espoon kaupungin kanssa puolen
hehtaarin kokoinen puutarhapalsta Kauklahdessa (Brynsteninkuja). Puutarhalla on toimintaa
monille ryhmille sekä vapaaehtoisille emyläisille. Palstatoimintaan osallistuville tarjotaan lounas Elä ja asu -seniorikeskuksessa. Jos haluat
vapaaehtoiseksi mukaan, ota yhteyttä Minnaan
p. 050 310 7983 tai Janneen p. 050 312 5192.
Katso lisää sivulta 8!

Teatteri Pakkasmäen kesäteatteriin

Retkiä
Mielenterveyden keskusliiton
Kulttuuri- ja yleisurheilupäivät

Teemme elokuussa pe 26.8.-la 27.8. retken
Mielenterveyden keskusliiton Kulttuurija yleisurheilupäiville eli Mielen vuoksi
-tapahtumaan Imatralle. Hakuaika mukaan
Emyn retkelle oli kesä-heinäkuussa eli
enää et valitettavasti ehdi hakea mukaan.
Mahdollisia peruutuspaikkoja voit kuitenkin
tiedustella Pirjolta p. 0503107980. Lisätietoja
tapahtumasta www.mtkl.fi.
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Menemme yhdessä sunnuntaina 14.8. klo 17
Pakkasmäen kesäteatteriin (Espoonlahdentie
10) katsomaan näytelmää Astrid Lindgrenin rakastetusta Vaahteramäen Eemelistä. Tarinan
Eemeli on kuin kuka tahansa pojanviikari. Eemeli
on iloinen, hyväntahtoinen ja kova koheltamaan.
Eemeli keksii mielellään luovia ratkaisuja arjen
tilanteisiin, ja hämminkiä syntyy. Ilmoittaudu mukaan Meriemyn ilmoitustaulun listalle tai soita p.
098632031 torstaihin 11.8. mennessä. Näytöstä
varten emyläisten tapaaminen klo 16.15. Sökövikens skolanin (Espoonlahdentie 10) roskakatoksen luona. Jokainen maksaa itse oman lippunsa
(15€/hlö) ja varaa summan käteisenä mukaan.
Emyn ryhmälle varatut liput haetaan yhdessä tasarahoilla lipunmyynnistä.

Emyn kohtaamispaikat
Emyn kohtaamispaikoissa on tarjolla kohtaamisia ja juttuseuraa, edullista kahvia ja teetä, päivän
lehti, tietokone ja pelejä. Jos toivot yhdistyksen tai kohtaamispaikan esittelyä, soitathan meille etukäteen. Emyssä ei kysytä diagnoosia eikä lähetettä. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Kohtaamispaikka

Kohtaamispaikka

Pappilantie 7, Espoon keskus
p. 09-859 2057

Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09-863 2031

LILLA KARYLL

MERIEMY

Tervetuloa
Lilla Karyllin
•
•

Tervetuloa Meriemyyn
•
•

ma-pe klo 9-16.30
avoinna vapaaehtoisvoimin sunnuntaisin
klo 12-16 (varmistathan puhelimitse)

ma-pe klo 9-16.30
avoinna vapaaehtoisvoimin lauantaisin klo
12-16 (varmistathan puhelimitse)

Meriemy sijaitsee Ala-Kivenlahden ostoskeskuksessa, noin viiden minuutin kävelymatkan päässä Kivenlahden merimaisemasta. Kävelykadun
varrella sijaitsevaan katutason kohtaamispaikkaan on helppo piipahtaa nauttimaan kupillinen
kahvia, lukemaan päivän lehti tai vaikka surffaamaan netissä tai tapaamaan toisia. Ovessa
on koodilukko, joten koputathan rohkeasti, niin
avaamme sinulle oven. Tervetuloa!

Lilla Karyll on vuonna 1902 rakennettu, yhdistyksen 90-luvulla kunnostama puuhuvila omalla
pihalla Espoon keskuksen Pappilanmäellä, kivenheiton päässä Espoon keskuksen asemasta
ja Espoon vanhasta tuomiokirkosta. Tervetuloa,
kohtaamispaikka on kaikille avoin!

Talkootöitä tarjolla Lilla Karyllissa joka
arkipäivä ja Meriemyssä ma, ke ja pe
Sinustako Emyn kohtaamispaikkojen
Lilla Karyllin talkoita pidetään maanantaista per- viikonloppujen vapaaehtoinen? Päivysjantaihin eli joka arkipäivä. Meriemyn talkoopäivät ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai (arkena).

täjäjoukkoon mahtuu lisää vapaaehtoisia sekä
Meriemyyn että Lilla Karylliin. Kiinnostuneet
voivat ottaa yhteyttä: Meriemyn asioissa
Tiinaan p. 050 310 7987 ja Lilla Karyllin
asioissa Kaideen p. 050 552 1049.

Talkoisiin osallistumista varten saavutaan paikalle ennen klo 10 aamulla ja ilmoittaudutaan
talkoisiin talkoovastaavalle. Jos vahingossa
myöhästyt ja olet tulossa talkoisiin, soitathan
siitä kohtaamispaikkaan ennen kymmentä! Talkoiden aluksi jaetaan päivän talkootyöt ja sitten
suunnitellaan päivän talkoolounas.

Kirpputori Lilla Karyllissa

Lilla Karyllin yläkerrassa on pieni kirpputori,
jonne voit tuoda siistiä ja puhdasta tavaraa ja
vaatteita. Kirpputorin hinnat vaihtelevat 0,5-4€.
Tule tekemään löytöjä!

Talkootyöt voivat olla esimerkiksi siivousta, ruoanlaittoa ja Lilla Karyllissa myös pihatöitä ja toisinaan postitusta. Kiitoksena tehdystä talkootyöstä jokainen talkoolainen saa syödäkseen
lounaan. Talkoisiin osallistumista varten kannattaa varata aikaa klo 9.45-13.00.

Psykoterapiaopiskelijat Emyssä

Emyn kautta voi hakeutua luottamuksellisiin
keskusteluihin ratkaisukeskeisen psykoterapian
opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden kuvaukset
löytyvät Emyn kotisivuilta www.emy.fi.
Jos et käytä internettiä, voit tiedustella asiasta
Tiinalta p. 0503107987.

Tervetuloa!
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Kohtaamispaikat yhteistyössä
Asukastalo

Kohtaamispaikka

KYLÄMAJA

RAITIN PYSÄKKI

Matinkatu 7, Matinkylä
p. 050 430 3112

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09-510 2792

Raitin Pysäkin
aukioloajat
elokuussa

Kylämajan aukioloajat
•
•

Kesätauolla 2.8.2016 saakka
ma-pe klo 9-16

•

Kylämaja on espoolaisten kohtaamispaikka,
jonne voi tulla pistäytymään kahville, lukemaan
lehtiä, oleilemaan, juttelemaan työntekijöiden
kanssa tai osallistumaan toimintaan. Kylämajan
toimintaa ylläpitävät Kalliolan setlementti, Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry.

arkisin klo 10-14

Raitin
Pysäkki
on
kohtaamis- ja kahvittelupaikka kaikille.
Maukasta kotiruokaa
tarjolla keskiviikkoisin
klo 12. Puuroa muina
arkipäivinä klo 12.00. Raitinpysäkillä on käytettäKylämajassa on ompelukone ja kangaspuut. vissä ompelukone ja kangaspuut. Raitin Pysäkin
Ompelua varten kannattaa varata mukaan omat toiminnasta vastaavat yhteistyössä Punaisen
langat ja kangaspuiden käyttämisestä peritään Ristin Kehä-Espoon osasto, Espoon kaupunki,
pieni loimimaksu.
Leppävaaran seurakunta ja Emy.

Lisätietoja www.kylamaja.fi

Kutsu-hankkeen uusi
Onnentaidot-ryhmä
ryhmässä etsimme unelmiamme ja vahvistamme voimavarojamme ilon, leikin ja yhdessäolon
avulla. Ryhmä kuuluu Kutsu-hankkeeseen ja on tarkoitettu 29-65-vuotiaille, itsensä yksinäisiksi kokeville, sosiaalisesti eristäytyneille espoolaisille. Ryhmä on suunnattu henkilöille, jotka eivät vielä
ole Emyn tai muiden vastaavien toiminnassa mukana.
Onnentaidot-ryhmässä on kullakin tapaamiskerralla oma teema ja ryhmä kokoontuu maanantaisin kuusi kertaa Meriemyssä ma 12.9. alkaen klo 16.30-18.30. Ohjaajakoutsi (ratkaisukeskeinen
valmentaja) tapaa kunkin ryhmään ilmoittautuneen yksilöllisellä tutustumistapaamisella heinäelokuussa ennen ryhmän alkua. Ryhmän aikana ja sen jälkeen on mahdollisuus myös henkilökohtaiseen koutsaukseen. Onnentaidot -ryhmän ohjaajana toimii Marja Nissinen. Marja opiskelee
Lyhytterapiainstituutissa ratkaisukeskeisessä coach-koulutuksessa. Ryhmän ohjaaminen on osa
opiskelijaharjoittelua, joten ryhmään osallistuminen on maksutonta. Lisätietoa ryhmästä saat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ratkeskoutsi(at)gmail.com. Onnentaidot -ryhmä perustuu teokseen: Onnentaidot - kohti hyvää elämää (Mattila & Aarninsalo, Duodecim 2014).
Ilmoittautumiset Kutsu-hankevastaavalle Virpi Uusitalolle p. 050 310 7981, virpi.uusitalo(at)emy.fi
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Emyn ryhmätoiminta
Olet lämpimästi tervetullut mukaan Emyn monipuoliseen ryhmätoimintaan. Tule mukaan rohkeasti, ennakkoon ei tarvitse ilmoittautua ellei toisin mainita. Lisätietoja ryhmistä: Pirjo Heikkinen
p. 050 310 7980.

• Emyn kuntosalivuoro Kannusillanmä-

Liikunnalliset
ryhmät

en väestönsuojan/urheiluhallin kuntosalissa
(Kannusillankatu 4) perjantaisin klo 16-17
perjantaista 12.8. alkaen. Pe 26.8. ei kuntosalivuoroa. Mukaan sisäkengät, rennot vaatteet, pyyhe ja muut peseytymisvälineet. Saat
tarvittaessa laiteopastusta, tervetuloa!

• Jalkapallojoukkue FC Askel harjoittelee maanantaisin Laaksolahden tekonurmella (Lähdepurontie) klo 15-16 ja keskiviikkoisin
Keski-Espoon tekonurmella (Kylävainiontie)
klo 15-16. Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet,
taidoista riippumatta mukaan pelaamaan!
Tiedustelut Kaj Järvisalo, p. 050 552 1049.

•

Emyn keilausryhmä kokoontuu jälleen

syyskuussa, lisätiedot syyskuun tiedotteesta
ja sen liitteeksi tulevasta ryhmäkalenterista.

Keskusteluryhmät

• Liikuntakerho maanantaisin 22.8. alkaen

klo 17-18 Lagstads skolan salissa (Espoonkatu 7). Ohjelmassa vaihtelevaa liikuntaa ja
lajikokeilua. Pue ylle rennot vaatteet ja jalkaan sisäkengät (tai sukat). Sopii kaikille kokoon tai kuntoon katsomatta.

• Uusi ryhmä pakko-oireisesta häiriöstä kärsivien tueksi Ryhmä on te-

rapeuttinen ja lähestymistapa on ratkaisukeskeinen, keskusteleva ja toiminnallinen.
Keskustelemme luottamuksellisesti ryhmäläisille tärkeistä asioista, jaamme kokemuksia ja tuemme toinen toisiamme. Kokoontumiset parittomien viikkojen tiistaisin klo
17-18.30 ti 13.9. lukien 6 kertaa ja kevätkaudella 8 kertaa. Ryhmään hakeudutaan soittamalla Kirstille p. 050 349 5748 tiistaina
30.8. klo 17-19 välillä.

• Sählyä pelataan 23.8. alkaen tiistaisin klo

17-18 Koulumestarin koululla (Muuralanpiha
3) ja torstaisin klo 18-20 Karakallion koulun
salissa (Kotkakuja 5) ajalla 25.8.-27.10. Marraskuusta lukien torstaisin pelataan sählyä
Omnian ammattiopiston salissa klo 20.3021.30. Mukaan treeneihin tarvitset sisäkengät ja rennot vaatteet. Mailan ja pallon saat
tarvittaessa lainaksi. Vetäjänä Janne.

• Keskusteluryhmä kaksisuuntaista
mielialahäiriötä sairastaville parillis-

• Itämaista tanssia (vain naisille) tiis-

ten viikkojen tiistaisin klo 18 Lilla Karyllissa
23.8. alkaen. Tervetuloa!

taisin klo 18-19 Lagstads skolan salissa (Espoonkatu 7) jälleen 23.8. alkaen. Mukaan
sisäkengät (tai sukat) ja rennot vaatteet. Vetäjänä Heta.

• Meren ja taivaan välillä eli diakonin oh-

jaama keskusteluryhmä Meriemyssä torstaisin parittomien viikkojen torstaisin klo 14-15.
Ajalla 18.8.-8.12. Tervetuloa!

• Sulkapalloa pelataan keskiviikkoisin klo

19.30-21 Meritorin koulun salissa (Merivalkama 9) 24.8. alkaen. Mukaan sisäkengät
ja rennot vaatteet, mailan ja pallon saa tarvittaessa lainaksi. Vetäjänä Anssi.

•
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VERSO - ryhmä omaisille yhteistyössä

Emy
&
Espoonlahden
seurakunta.
Meriemyssä torstaina 22.9., 20.10., 17.11.,
15.12. klo 18-19.30. Tervetuloa kaikki
kuntoutujien omaiset ja läheiset!

•

Tukiryhmä

ahdistuneille

• Teatteriryhmä kokoontuu tiistaisin klo

- uusi
ryhmä aloittaa syys-lokakuussa, lisätiedot
seuraavasta tiedotteessa.

13.30 ESKO:n tiloissa (Pappilantie 2) ti 16.8.
lukien. Ryhmässä harjoitellaan ilmaisutaitoa
ja näyttelemistä teatterikoulun opettajan Jennin ohjauksella. Ryhmään mahtuu mukaan
uusia osallistujia, mutta ilmoittauduthan ennakkoon Pirjolle p. 0503107980.

Toiminnalliset
ryhmät
•

•

•

Bänditaitoryhmä kokoontuu Lilla Karyllin

•

Lauluraati ja Lauluryhmä kokoontuvat

Uusi torstai-illan ruokaryhmä ko-

koontuu kuun viimeinen torstai klo 17-19.30
Lilla Karyllissa syyskuusta marraskuuhun. To
29.9. ohjelmassa on pizzailta ja muiden syksyn ruokateemojen suunnittelu.

Uusi Tietoisuustaitojen harjoitteluryhmä - ryhmä aloittaa lokakuussa, lisätie-

dot seuraavasta tiedotteessa.
•

•

Levyraati kokoontuu Meriemyssä kerran

kuussa, pe 19.8. klo 14. Levyraadissa analysoidaan ja arvostellaan soitettuja kappaleita.
Voit halutessasi ottaa omaa musiikkia mukaan tai valita kappaleen musiikkipalvelusta.
Mukana Tiina.

yläkerran musiikkihuoneessa perjantaisin
klo 13.30-14.30 jälleen pe 26.8. alkaen.
Ryhmään
mahtuu
uusia
osallistujia,
ennakkoon ei tarvitse ilmoittautua. Ryhmää
ohjaa musiikkipedagogi Sari J.
joka toinen viikko Kylämajassa. Ryhmiä
ohjaa Helena. Lauluraadissa kuunnellaan
musiikkia ja keskustellaan sanoista, sävelistä
ja musiikista yleensä. Lauluryhmässä
lauletaan yhdessä Helenan säestyksellä.
Ryhmät kokoontuvat klo 12.15 seuraavina
keskiviikkoina:
24.8.
Lauluraati,
7.8.
Lauluryhmä,
21.9.
Lauluraati,
28.9.
Lauluryhmä (...5.10., 19.10., 26.10., 9.11.,
16.11., 30.11., 7.12.)

Musaryhmä Lilla Karyllin yläkerrassa • Tutustumisryhmä pidetään torstaisin klo

13.30 Lilla Karyllin ruokailutilassa. Ryhmään
toivotetaan tervetulleiksi kaikki Emyyn
tutustujat sekä jo pidempään yhdistyksessä
mukana olleet.
Ryhmässä tutustutaan
toisiin toiminnan merkeissä, yhteistyössä
HUS. Ryhmäkertojen teemoja: 4.8. pelataan
petanqueta, 11.8. taiteilua, 18.8. Smoothiebaari, 25.8. ei ryhmää. Lisätietoja Virpiltä p.
050 310 7981.

kuuntelee musiikkia Kimin ja/tai Markon
kanssa maanantaisin 15.8. lukien klo 13-14.

•

Kuvataideryhmä
Sielun maisemien
maalarit kokoontuu Lilla Karyllissa maanantaisin klo 17 ja Mielen maisemien
maalarit Meriemyssä tiistaisin klo 17. Molemmat ryhmät ovat avoimia kaikille ja osallistuminen ei edellytä kokemusta kuvataiteen
tekemisestä. Ryhmät kokoontuvat joka viikko
jälleen viikosta 35 lukien (ma 29.8. ja ti 30.8.).

•

Auroranportin ryhmä (Aurorankuja 2)
parillisten viikkojen tiistaisin klo 17-19 tiistaista 6.9. lukien. Ohjelmassa ti 6.9. syksyn
ryhmäkertojen suunnittelua ja pihapelejä. Sateen sattuessa pelaillaan lautapelejä sisällä.
Ti 20.9. kokkaillaan hampurilaisia.
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Kiinnostaako sinua kulttuuri? Kaikukortilla voit käydä Espoossa maksutta tietyissä konserteissa,
festivaaleilla, teattereissa tai museossa. Kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta!
Kaikukortilla voit hankkia maksuttomia pääsylippuja myös alle 16-vuotiaille perheeseesi kuuluville
lapsille samaan esitykseen, johon olet itsekin osallistumassa. Kaikukortti on henkilökohtainen ja
maksuton ja voimassa vuoden myöntämispäivästä.
Kaikukortin saavat aikuiset tai 16 vuotta täyttäneet espoolaiset Emyn jäsenet, tai toimintaan
muuten osallistuvat, jotka kokevat olevansa taloudellisesti tiukassa tilanteessa. Pyydä oma
Kaikukorttisi ja perehdytysaika sen käyttämiseen Tiinalta: tiina.pajula(at)emy.fi tai p. 0503107987.

Stora Blindsundiin saunomaan
Soutuvene noutaa saunojat Nuottaniemen venesataman (Nuottatie 19, Matinkylä) itäreunan
laiturista. Parittomilla viikoilla keskiviikkoisin on naistenvuoro (haku laiturilta klo 18). Parillisilla
viikoilla keskiviikkoisin on sekä miesten että naisten vuorot: miehet klo 17-18.30 (haku laiturilta klo
17) ja naiset klo 18.30-20 (haku laiturilta klo 18). Saunamaksu on 3€, omat saunomistarvikkeet,
laudeliinat ja eväät mukaan, ei lemmikkieläimiä. Makkaranpaistomahdollisuus ja tarjolla on kahvia
ja teetä. Järjestäjä: SeKaVa (seurakunnat, kaupunki, vapaat järjestöt).
Lisätietoja p. 044 068 8068.

Emyn luontoiltapäivä ja retki Oittaalle
Torstaina 18.8. klo 14 Lilla Karyllissa pidetään luontoiltapäivä.
Tuo mukanasi omia tarinoita ja valokuvia kesäisestä luonnosta.
Voit myös tulla vain kuuntelemaan ja katsomaan muiden kuvia
ja tarinoita. Tiedustelut Kyöstiltä p. 0414786389.

Keskiviikkona 24.8. tehdään retki Oittaalle.

Kokoonnumme Lilla Karyllissa klo 9.30. Mukaan tulevia pyydetään
ilmoittautumaan ilmoitustaulun listalle sekä ilmoittamaan
samalla, jos olet kiinnostunut veneilystä Bodomilla.
Retken ohjelmassa on ulkoilua, kalastusta omilla
välineillä (muistathan luvat!), grillausta sekä pelejä.
Retki järjestetään vapaaehtoisvoimin.

8

Juhannusmatka Ahvenanmaalle
Tein äidin kanssa juhannuksena matkan Ahvenanmaalle. Matka oli tarkoitus aloittaa aamuvarhain
torstaina 23.6. bussikuljetuksella Turkuun josta laivalla Maarianhaminaan. Minulla oli ollut
hammaskipua juuri ennen matkaa ja juurikin edellisyönä ennen matkaan lähtöä kipu yltyi aivan
hurjaksi. Särkylääkkeiden kanssa nukkuminen kuitenkin onnistui, ja niin lähdimme matkaan.
Viking Amorella lähti Turusta kohti Maarianhaminaa vähän ennen yhdeksää. Söimme laivalla
etukäteen tilatun buffetlounaan. Noin viiden ja puolen tunnin merimatkan jälkeen saavuimme
matkakohteeseemme. Majoitumme hotelli Cikadaan lähelle satamaa. Lähelle hotelliamme oli
ankkuroitu museolaiva Pommern. Iltapäivällä ryhmällämme oli ohjelmassa kiertoajelu bussilla
Maarianhaminassa ja maakunnissa. Kuulimme oppaaltamme Pentiltä, että Ahvenanmaalla on
lähes 29 000 asukasta, joista yli 11 000 asuu Maarianhaminassa, ja että Ahvenanmaan virallinen
kieli on ruotsi. Näimme bussista idyllisiä maalaistaloja. Saavuimme kohta Bomarsundin linnan
raunioille. Linnoitus oli tuhoutunut aikoinaan Oolannin sodassa. Vain jokunen muurinpätkä
muistutti enää muinaisesta linnasta. Ahvenanmaan teissä näkyy ylipäätänsä maaperään kuuluvaa
punertavaa graniittia.
Seuraavana aamuna oli juhannusaatto, jonka aloitimme hotellin aamiaisella. Lähdimme sitten
bussilla liikkeelle katsomaan lisää saaren nähtävyyksiä. Kävimme Kastelholman linnassa, joka
sekin on kärsinyt aikojen saatossa. Paikallisopas kertoili linnan ja alueen historiaa. Linnaa oli
alettu rakentaa alunperin jo 1300-luvulla. Se oli ollut vuoroin ruotsalaisten ja vuoroin tanskalaisten
omistuksessa. Eerik XIV vietti siellä muutaman kuukauden veljensä Juhana herttuan vankina
1500-luvulla. Muitakin kuninkaita linnan tarinaan luonnollisesi liittyy. Linna on myös kärsinyt
tulipaloista aikojen saatossa. Linnaa on nykyisellään vähän restauroitu ja siellä oli toimivia
sisätilojakin. Linnan nähtyämme ja koettuamme menimme tutustumaan oppaan johdolla pieneen
Vita Björnin vankilaan. Siellä kuulimme ja näimme minkälaiset vankilaolot ovat aikoinaan olleet.
Sitten menimmekin syömään läheiseen Smaksbyn ravintolaan. Ravintolan on perustanut
julkkiskokki Michael Björklund. Hän itse ei tosin ollut paikalla. Ruoan kanssa saatiin tosi makeaa
limppua ja jälkiruokana oli pannukakkua kahvin kera.
Illalla pääsimme sitten seuraamaan juhannuksen viettoa Jan Karlsgårdenin ulkoilmamuseossa,
jossa kuvataan 1800-luvun talonpoikien elämää. Museoalueen rakennukset on koottu eri puolilta
Ahvenanmaata. Juhannusalko oli koristeltu lehväköynnöksin ja kukin. Juhannussalkohan kuuluu
maamme ruotsinkielisen rannikkoväestön perinteisiin. Juhlaan kuului musiikkia ja kansantansseja
ja loppujen lopuksi piiritanssiakin salon ympärillä aikuisten ja lasten kesken. Mutta meidän
matkalaisten oli lähdettävä takaisin hotelliin. Sää oli mitä parhain!
Juhannuspäivänä kävimme vielä tutustumassa Eckeröön. Eckerön kunta sijaitsee Ahvenanmaan
länsipuolella. Se on kuulemma aurinkoisin kolkka Ahvenanmaalla ja ehkäpä koko Suomessa.
Kävimme mahtavassa Posti- ja Tullitalossa joka on Carl Ludvig Engelin suunnittelema. Viereissä
kodikkaassa konditoria-kahvilassa tilasin itselleni kahvin ja hörppäsin sen ulkosalla auringossa.
Santsikuppi kuului asiaan. Auttoihan sekin hammaskolotukseen... Loppumatkasta kävimme
Eckerön kirkossa, joka on keskiaikainen harmaakivikirkko. Juhannussalkoja oli Ahvenanmaalla
joka kylässä. Näimme myös Storsbyn salon, joka on maailman korkein.
Iltapäivästä olikin lähdettävä paluumatkalle mantereelle. Laivana oli nykyaikaisempi Viking Grace.
Tankkasimme vähän ruokaa ja istuimme aikamme kannella auringosta nauttien. Laiva seilasi
onnellisesti saaristomaisemien läpi takaisin Turun satamaan. Matkanjärjestäjämme bussi ajoi
takaisin Helsinkiin, lauantaina iltamyöhään. Vasta maanantaina minut voitiin kiidättää läheiseen
hammaslääkäriin, mutta se onkin jo eri tarina. Toivotan kaikille mukavia ja lokoisia päiviä
loppukesäksi ja hymyillään kun tavataan! 				
										
Matkaterveisin, Lassi :)
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Seurakuntien
toimintaa ja ryhmiä

Ruokajakoa ja
muuta apua arkeen

Seurakunnan Kohtaamispaikka Tapio- Asumisluotsi osoitteessa Lintuvaarantie 21 a
lan kirkolla (Kirkkopolku 6). Kohtaamispaikka
on avoin keskusteluryhmä torstaisin klo 12.3014. Tiedustelut diakoni Timo Lounio p. 0400 415
335. Ei kesätaukoa!

26. Keskus on avoinna ma-to klo 9-15. Tarjolla on
maksuton aamupala. Asumisen tuen keskuksesta saat asumisneuvontaa, palveluohjausta ja tukea matalalla kynnyksellä mm. asunnon haussa
ja asumisen haasteissa, sosiaalipalveluiden ja
Kesä-Miete masentuneille, yksinäisille tai uu- etuuksien hakemisessa, hakemusten ja lomakpuneille maanantaisin Soukan kappelilla 8.8. ja keiden täyttämisessä. Voit tulla asioimaan ilman
22.8. klo 17-18.30.
ajanvarausta ja asioida halutessasi myös nimettömästi. Voit tulla myös vain viettämään aikaa,
Seurakunnan Torstaipiiri Suvelan uudel- lukemaan päivän lehdet, juttelemaan muiden
la kappelilla (Kirstintie 24) 8.9. alkaen parillisten kävijöiden kanssa tai piipahtamaan kahvilla. Tieviikkojen torstaisin klo 15-16. Tied. diakoni Anni dustelut p. 040 631 8753, tatjana.tapanainen(at)
sininauha.fi
Vanhanen p. 050 438 0189.
Mielenterveyskuntoutujien
keskusteluryhmä Espoon Ankkuri, Matinkartanontie 16 B,
Hyvä olo on tauolla. Tiedustelut diakoni Harriet (Matinkylä) diakonia-aamiainen arkisin klo 9-10
Lohikari p. 040 531 1057.
(puuro, leipä, kahvi ja mehu) ja leipäjakoa arkisin klo 9. Espoon Ankkuri on tarkoitettu erilaisista
Perjantaiporinat - mielenterveyskun- päihdeongelmista kärsiville täysi-ikäisille, tarjoltoutujien avoin keskusteluryhmä Sou- la myös ryhmätoimintaa. Tiedustelut p. 010 231
kan kappelilla parillisten viikkojen perjantaisin 3760, tiina.kaleva(at)samaria.fi.
klo 13-14.30 alkaen 12.8. aina 16.12. asti. Tiedustelut diakoni Ritva Aarnio 040 537 6854 ritva.
aarnio(at)evl.fi.

Askel kerrallaan – uusi ryhmä mielenterveyskuntoutujille Avoin keskuste-

luryhmä kokoontuu joka toinen torstai ja aiheet
vaihtelevat. Tilaa myös vapaamuotoiselle keskustelulle ja tutustumiselle. Ryhmään ei tarvitse
ilmoittautua, vaan mukaan voi tulla niinä kertoina kun itselle sopii. Kahvitarjoilu. Joka toinen
torstai, syksyllä 2016 klo 13-14.30. Päivämäärät:
22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12.
Olarin kappelilla, Kuunkehrä 4 (Espoo). Ohjaaja:
Diakoni Tanja Puhakka p. 050 361 3357

Hyvä Arki ry, Siltakuja 3 B, tuore-elintarvikkeita jaossa ma, ke ja pe klo 11.30 alkaen niin
kauan kuin tavaraa riittää. Leipäjakoa ti ja to klo
10-13, EU-kasseja to klo 9-13 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. Kelakortti ja kassi mukaan.

Espoonlahden seurakunta jakaa elintarvikkeita arkipäivisin kirkon remontin vuoksi Helluntaiseurakunnan tiloissa Kipparinkatu 2. Vuoronumeroiden jako alkaa klo 8.30 ja ruokajako
klo 9.

Raitin Pysäkki, Konstaapelinkatu 1, elintarvikejakelua ti ja pe klo 10-12. Kotiruokaa tarjolla
edulliseen hintaan ke klo 12. Muina arkipäivinä
klo 12 lounaaksi puuroa.
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Seurakuntien
diakonialounaat

•

Diakonia- ja kappelilounaat ovat tarjolla kaikille,
joilla on taloudellisia vaikeuksia tai jotka kaipaavat ruokaseuraa. Diakoniatyöntekijä on tavattavissa lounaan yhteydessä.
Kaikkien kesätaukojen päättymistietoja ei ollut
tätä tiedotetta tehdessä saatavilla, joten tiedustelethan kesätauoista suoraan alueesi seurakunnasta.
• Suvelan kappeli, syksyllä 6.9. alkaen lounas
Suvelan uudella kappelilla, Kirstintie 24 ti ja
to klo 12-13, hinta 3€.
• Soukan kappeli, syyskausi 8.8.-13.12.2016
ma, ti ja to klo 11–12, lipunmyynti klo 10.30–
11.30, hinta 3€, 3-14 v. 1€. Ruokailut jatkuvat
9.1.2016.
• Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2,
ti ja to klo 11.30-12.30, hinta 3€, ajalla 6.9.20.12.
• Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, ma klo 1313.30, hinta 2,50€, kesätauolla.
• Matinkappeli, Liisankuja 3, ti klo 13-13.30,
hinta 2,50€, kesätauolla.
• Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti
klo 12-13, hinta 4€, kesätauolla.
• Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, ma ja ti
klo 11-13, hinta 4€, syyskausi alkaa 1.9.
• Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, ti lipunmyynti klo 11.30, hartaus klo 12, lounas klo 12.15,
hinta 4€, kesätauolla.
• Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, keittolounas ti klo 11, hinta 3€, kesätauolla.

Omaisille ja läheisille

Ohjattu vertaistukiryhmä psyykkisesti sairastuneiden omaisille on kesätauolla ja syyskauden
käynnistymisestä tiedotetaan syyskuun tiedotteessa. Voit myös tiedustella asiaaa suoraan
FinFami Uusimaa ry:ltä, Petteri Liikanen p. 050
576 8531, www.otu.fi.

Ääniä kuuleville vertaisryhmiä

järjestää Suomen Moniääniset ry. Ryhmissä
keskustellaan äänikokemuksista ja äänien kanssa selviytymisestä hyväksyvässä ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Ryhmät on ilmaisia ja
tarkoitettu häiritseviä ääniä kuuleville. Vetäjinä
vertaisohjaajat. Lisätietoja: p. 040 830 9663 tai
toimisto(at)moniaaniset.fi

Muita vertaistukiryhmiä Espoossa
Mieli Maasta ry:n ryhmät Espoossa

Oletko eläkeiän kynnyksellä ja olet masentunut, uupunut tai muuten siipeesi
saanut? Pelottaako sinua lähestyvä eläkkeelle jääminen? Ahdistaako eläkkeellä olo?
Tervetuloa mukaan Mieli Maasta ry:n vertaisryhmään keskustelemaan ja jakamaan
kokemuksia turvallisessa ympäristössä. Kokoontumiset maanantaisin klo 17.30-20.00
Tapiolan kirkolla Espoossa. Tule paikalle tai
ilmoittaudu etukäteen. Lisätietoja: ryhmän
ohjaaja Hannele Oksanen, p. 050 500 1137.

Mieli maasta ry:n ryhmät ovat vertaistukiryhmiä
masentuneille. www.mielimaastary.fi.
• Raitin Pysäkillä kokoontuva ryhmä on kesätauolla 6.9. saakka.
• Tapiolan kirkolla keskiviikkoisin klo 18 (Vetäjänä Lulu p. 040 757 3228). Ei kesätaukoa.
Olet sydämellisesti tervetullut mukaan!
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Sun silmäsi näen
iäisyyden päässä
kun katson sinuun
en tiedä mitä sanoisin
sanat eivät anna valtaa minulle
teot puhuvat puolestani
Janek Nykvist

Suora ahdistus
tungosta
joko hengitän
katso mikä on tuo
joka loistaa
yön voittaa
aamun koittaa
rakkauden antaa
vielä on elämää
varjossa, mutta
elinvoimaisena
odottaa uutta
tulemista
Janek Nykvist
Janek Nykvistin
runot ovat
hänen omasta
runokirjastaan.

Runoja
Yöhön lähdit
jäin odottamaan
milloinkaan et palannut
vain muisto jäi
kun ajattelen sua tänään
tiedän, että olet onnellinen
se puoli sinussa on, osaat
Nyt runoja kirjoitan
ja yksin jään
Janek Nykvist

Varpunen
Varpunen pyrähti
ohitseni
kuin moottori, pienoislennokki.
Varpunen pieni
nimesikö olet saanut
varvusta mustikan
vai puolukan
ja olemmeko kaikki
saaneet nimemme
luonnonilmiöistä –
tuulesta ja tähtivöistä
kukista ja pivistä
Emylle: Tuula Viljasalo

Laskeva aurinko
muodostaa veteen
kimmeltävän sillan.
Tuuli soittaa puita
ja laineet
rummuttavat rantakiviä.
Linnut juttelevat
keskenään ja
mökin ympärillä
on paljon katajia.
Luonnon äänet ovat
maailman kauneinta
musiikkia!

Elokuu
Yön taivas tummuu
jokin kesässäkin muuttuu.
On katujen pinnat himmeät.
Tähtösetkin taivaan kimmeltävät.
Sadepisarat vaan kastavat,
elokuun yössä kulkevat.
On aallot merellä vaahtoavat

Jorma K.

Emylle: Tuula Viljasalo
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Yksinäisyyttä kitketään Espoosta talkoovoimin
Espoon mielenterveysyhdistys on käynnistänyt yhdessä Espoon kaupungin kanssa Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittaman uuden kehittämishankkeen. Hankkeen tavoitteena on
vähentää yksinäisyyttä kutsumalla sosiaalisesti eristäytyneitä ihmisiä mukaan mielenterveyttä
tukeviin toimintoihin. Hankkeessa kehitetään samalla uutta tavoittamisen tapaa yksinäisten
ihmisten löytämiseksi.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen mukaan suomalaisista aikuisista lähes joka
kymmenes kokee olevansa yksinäinen. Yksinäisyys on ahdistava ja epämiellyttävä
kokemus. Yksinäiseksi itsensä tuntevat ihmiset kokevat usein määrällisiä tai laadullisia
puutteita sosiaalisissa suhteissaan. Yksinäisyys ja yksin oleminen ovat sinänsä eri asioita ja
kaupungissamme elää ehkä yllättävänkin paljon yksinäisyydestä aidosti kärsiviä ihmisiä. Erilaiset
mielenterveyteen liittyvät ongelmat sekä mielekkään tekemisen ja seuran puute voivat eristää
ihmisen ympäröivästä yhteiskunnasta. Vähitellen kontaktit vähenevät ja ihminen jää kotiinsa.
Kutsu-hankkeen kohderyhmänä ovat espoolaiset 29-65-vuotiaat sosiaalisesti eristäytyneet
ihmiset. Hankkeella on kaksi työntekijää, joiden työtä on tavata ihmisiä ja pohtia yhdessä heidän
kanssaan, mistä sopiva yhteisö ja tekeminen voisivat löytyä ja miten yksinäisyyttä voitaisiin
lievittää. Hanke toimii vuosina 2016-2018, ja se on saanut rahoituksensa RAY:n kuntien
ja järjestöjen yhteistyön teemarahoituksesta. Teemarahoituksen myötä hanke toteutetaan
yhteistyössä Espoon mielenterveysyhdistyksen verkostojen kanssa sektorirajat ylittäen. Palvelu
on maksutonta. Hankkeen yhteistyöverkostoon kuuluu Espoon kaupungin aikuissosiaalityön ja
HUS/HYKS psykiatrian lisäksi useita Espoon alueella toimivia järjestöjä sekä evankelis-luterilaiset
seurakunnat. Yhteistyöverkoston laajuudesta huolimatta kaivataan talkoovoimia.
Tunnetko kenties jonkun, joka voisi hyötyä hankkeen mahdollistamasta tuesta?
Tai puuttuuko kenties omista päivistäsi mielekäs sisältö ja olet yksinäinen?
Ota yhteyttä Kutsu-hankkeen työntekijöihin, niin pohditaan yhdessä ratkaisuja yksinäisyyteen.
Jos otat yhteyttä toisen puolesta, muistathan pyytää häneltä luvan ennen yhteydenottoa.

Hankevastaava: Virpi Uusitalo, virpi.uusitalo@emy.fi tai p. 050 310 7981
Hanketyöntekijä: Arttu Pöyhtäri, arttu.poyhtari@emy.fi tai p. 050 312 5193

www.emy.fi/hankkeet
Teksti: Tiina Pajula
Kuva: Ritva Elonen
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Ansiotyötä työkyvyttömyyseläkkeellä
Tiesithän että voit työskennellä ja ansaita palkkaa samalla, kun saat työkyvyttömyyseläkettä. Voit
ansaita ainakin 743,84 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa mitenkään maksettavaan eläkkeeseen. Jos sinulle on kertynyt työeläkettä, voi henkilökohtainen ansaintarajasi olla korkeampikin. Ansaintaraja ilmoitetaan yleensä eläkepäätöksessä, mutta voit tiedustella sitä myöhemminkin
omalta eläkelaitokseltasi. Muista pyytää tieto kirjallisena esimerkiksi sähköpostina.
Vaikka työansio ei vaikuta eläkkeenmaksuun, kannattaa tutkia etukäteen, miten käy muille etuuksille. Näin ei tule yllätyksenä, ettet saakaan kaikkea ansaitsemaasi ”puhtaana käteen”.
Eläkkeensaajan asumistukeen ansiotulot vaikuttavat alentavasti. Yleisessä asumistuessa on viime
syksystä lähtien ollut 300 euron etuoikeutettu kuukausitulo. Toisin sanoen vasta yli 300 euron kuukausitulot vähentävät yleistä asumistukea. Eläkkeensaajan asumistuessa tätä etuoikeutettua tuloa
ei ole. Kelan nettisivuilla on helppokäyttöinen laskuri, jolla voit tutkia tulojen vaikutusta asumistuen
määrään.
Toimeentulotukeen ansiotulot vaikuttavat vielä rajummin. Tosin toimeentulotukea laskettaessa
voidaan vähäiset tulot jättää huomioimatta ja ansiotuloista 20 %, kuitenkin enintään 150 euroa
kuukaudessa.
Työkyvyttömyyseläke on mahdollista jättää lepäämään 3-24 kuukaudeksi. Tämä menettely mahdollistaa suuremmat ansiotulot. Ilmoitat eläkkeenmaksajalle kirjallisesti meneväsi työhön ja jättäväsi eläkkeen lepäämään. Saat eläkkeen takaisin maksuun, kun
ilmoitat taas kirjallisesti maksajalle. Muista kuitenkin tuo kahden
vuoden aikaraja, ettei eläkeoikeutesi vahingossa lakkaa.
Jos saat eläkkeensaajan hoitotukea, kun jätät eläkkeen lepäämään, sinulle myönnetään ylintä vammaistukea (420,51 euroa
kuukaudessa) lisäkannustimena sen ajan, kun eläkkeesi lepää.
Työn iloa!
Pirkko Jantunen, sosiaalineuvoja, Mielenterveyden keskusliitto

Eläkkeellä olevat yhdistyksen jäsenet
voivat hakeutua Emyn kahviomyyjiksi
Myyjiksi haluavan kannattaa aloittaa osallistumalla jonkin aikaa Emyn talkoisiin Lilla Karyllissa tai
Meriemyssä. Myyjäksi pyrkivältä toivotaan innokasta suhtautumista oppimiseen ja tekemiseen,
huolellisuutta ja aikatauluista kiinni pitämistä sekä Suomessa käytössä olevien rahojen osaamista
ja tunnistamista. Myyjän työhön kuuluu kahvion siistimistä, leipomista (mm. pulla, piirakka, pizza),
lomakkeiden täyttämistä (kahvion omavalvonta, tupakanmyynnin omavalvonta) ja kassanhoitoa
(kassakone, rahan käsittely, rahan laskeminen). Myyjäksi perehdyttämisen yhteydessä opiskellaan
elintarvikehygieniaa ja suoritetaan yhdistyksen kustannuksella virallinen hygieniapassi. Myyjät
kokoontuvat kerran viidessä viikossa keskustelemaan ja päättämään kahvioon liittyvistä asioista
myyjäkokouksessa. Myyjille järjestetään ajoittain myös koulutus- ja virkistyspäiviä.
Jos kahviotyö kiinnostaa, otathan rohkeasti yhteyttä Pirjo Heikkiseen!
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Emy yhdistyksenä &
työntekijöiden yhteystiedot
Emyyn et tarvitse lähetettä tai diagnoosia.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo Mentalhälsoförening EMF
rf) on mielenterveyskuntoutujien potilasyhdistys. Tarkoituksenamme on
yhdistää ja aktivoida Espoon ja lähikuntien alueella asuvia 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 keskustelutilaisuuksia. Tarvittaessa myös
informoimme viranomaisia jäsentemme tarpeista. Annamme mielellämme lisätietoa yhdistyksen
toiminnasta. Emyn arvot ovat jäsenlähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, avoimuus,
yhteisöllisyys ja toiminnallisuus.

www.emy.fi

Yhdistyksen jäsenmaksu

vuodelle 2016 on 23€ ja kannatusjäsenmaksu on 100€. Jäsenyys kannattaa, mutta moneen yhdistyksen toimintaan voit osallistua, vaikket olisikaan jäsen. Emyn jäsenet ovat myös Mielenterveyden keskusliiton jäseniä.

Emyn pankkiyhteys

Helsingin OP pankki Oyj, IBAN-tilinumero: FI44 5780 4120 0578 46, BIC-koodi OKOYFIHH
Maksaessasi jäsenmaksua, laitathan viestikenttään nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Käteisellä jäsenmaksun voi maksaa kohtaamispaikassa Emyn ohjaajalle, joka kirjoittaa sinulle kuitin.

Luottamus- ja toimihenkilöt
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Toiminnanjohtaja
Toiminnanohjaaja
Toiminnanohjaaja
Toiminnanohjaaja
Ohjaaja		
Kasvimaaohjaaja
Kasvimaaohjaaja

Tomi Ojala
Eeva Räty
Kaj Järvisalo 		
Tiina Pajula 		
Pirjo Heikkinen
Virpi Uusitalo		
Arttu Pöyhtäri
Minna Taipale
Janne Törmänen

p. 050 552 1049
p. 050 310 7987
p. 050 310 7980
p. 050 310 7981
p. 050 312 5193
p. 050 310 7983
p. 050 312 5192

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

Kahvikulma

Terassikahvio
Jorvin sairaalan psykiatria
Avoinna ma-to
klo 9.30-14.30

Asioimalla Emyn kahvioissa tuet Emyn työtoimintaa.
Jos haluat ryhtyä kahviomyyjäksi tai haluat pitää taidenäyttelyn kahviossa,
otathan yhteyttä Pirjo Heikkiseen p. 050 310 7980.

Aurorakoti/
Träskändan puisto
Avoinna ke-pe
klo 10.30-14.30
sekä la-su klo 12-15

Tervetuloa kahville ja tuoreelle pullalle!
15

Pappilantie 7
02770 ESPOO

