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Emyn kuulumisia
Kesäkuussa Suomen luonto on mielestäni parhaimmillaan, koska lempivärini vihreä on pääroolissa. Valoisat yöt ehkä haittaavat nukkumista, mutta nuo kaikki luonnon tuoksut, värit ja äänet ulkona
huokuvat elämää, eloisaa aikaa. On se aika vuodesta, kun on hyvä viettää niin paljon aikaa ulkona
kuin vain mahdollista.
2.6.

Angstiparaati piknik Lapinlahden puistossa Helsingissä klo 17-19 säävaraus!

5.6.

Puutarhajuhlat ja kuukausikokous

9.6.

Retket Tallinnaan ja Isoon
Vasikkasaareen

10.6.

Retki Erämessuille

11.6.

Kuvataideretki Suomenlinnaan

15.6.

Retki Pirttimäkeen

21.6.

Luontoiltapäivä Lilla Karyllissa

24.26.6.

Juhannus
Poikkeuksia aukioloissa, seuraa ilmoitustauluja mahdollisten kohtaamispaikkojen vapaaehtoispäivystysten varalta

28.6.1.7.

Kesäleiri Stora Blindsundissa

8.7.

Retki Fiskarssiin

EMY-tiedote 6/2016
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: Satu T.

Emyn kesäkuu tarjoaa sinulle useita mahdollisuuksia ulkoiluun ja retkeilyyn. Teemme retkiä lähiluontoon, käymme Erämessuilla, harjoittelemme
lihaskuntoa ulkona kahvakuulilla sekä pelaamme
jalkapalloa ja pihapelejä. Kesäksi on tarjolla myös
kuvataidetta, keramiikkaa, karaokea, toimintaa
puutarhapalstalla sekä monenlaista Tutustumisryhmän ohjelmaa. Tulethan rohkeasti mukaan, nyt
on aika luoda yhdessä niitä kesämuistoja!
Kesäkuu aloitetaan Emyn yhteisillä Puutarhajuhlilla. Kutsun sinut mukaan Lilla Karyllin pihalla pidettäviin kesänaloitusjuhliin sunnuntaina 5.6. klo 12.
Tervetuloa!
Emyn Kutsu-hanke toimii kesän ajan ilman taukoja ja keskiaukeamalta voitkin lukea uudesta hankkeen järjestämästä ryhmästä. Kutsu-hankkeessa
pyritään siis kehittämään yhdessä Emyn kumppanien kanssa uutta tavoittamisen tapaa sosiaalisesti
eristäytyneiden 29-65-vuotiaiden espoolaisten kutsumiseksi mukaan mielenterveyttä tukeviin toimintoihin. Työntekijöistä varsinaista hanketyötä Emyssä tekevät Virpi ja Arttu, jotka vastaavat mielellään
hanketta koskeviin kysymyksiin.
Psykoterapiaopiskelijat jatkavat harjoittelujaan
Emyn kautta myös, vaikkei ilmoitustekstiä aina julkaistakaan tiedotteessa. Opiskelijoiden kirjoittamat
kuvaukset ja yhteystiedot heille löytyvät internetistä www.emy.fi tai voit tiedustella heistä lisää allekirjoittaneelta.
Toivotan oikein hyvää kesää ja toivon,
että tapaamme Emyn toiminnassa!

Oikaisu

Tiina :)

Viime tiedotteeseen lipsahti virhe. Kannen kuva oli
toukokuun tiedotteessa Monika H.:n teos, ei Mikan.
Pahoittelen virhettäni!
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Kokouksia

Emyn puutarhajuhlat su 5.6.

Lilla Karyllin pihalla klo 12-15. Tapahtuman
jälkeen pidetään Emyn kuukausikokous. Ohjelmassa kesäherkkuja, musiikkia ja mukavaa
seuraa. Jos haluat auttaa järjestelyissä, tule
paikalle jo klo 10. Tervetuloa!

Kuukausikokous

kuukausikokous pidetään sunnuntaina 5.6. noin
klo 15 Lilla Karyllissa Puutarhajuhlien jälkeen.
Kokous on kaikille avoin, tervetuloa ideoimaan!

Luontoiltapäivä

Leirit

Lilla Karyllissa tiistaina 21.6. klo 14. mukana
Markku, tervetuloa!

Kesäleiri Stora Blindsundin saarella

Retkiä

Emy järjestää kesäleirin saarella Matinkylän
edustalla tiistaista 28.6. perjantaihin 1.7.2016.
Saari on luonnonkaunis paikka Espoossa, soutumatkan päässä Nuottaniemen satamasta.
Saarella on luonnon lisäksi vanha pitsihuvila,
sauna, tenniskenttä ja ulkovessat. Leirillä yövytään joko teltassa ulkona tai sisällä huvilassa.
Teltan ja retkisängyn saa tarvittaessa lainaan
yhdistykseltä, mutta oma makuupussi kannattaa olla. Ruoat ja muut järjestelyihin liittyvät askareet tehdään leirillä yhdessä talkoovoimin.
Leiri ei sovellu liikuntarajoitteisille. Leirin hinta
on 40€/Emyn jäsen, yhdistys tarjoaa loput. Hakeutuminen leirille tapahtuu kirjoittamalla oma
nimi ja mahdollinen tieto erityisruokavaliosta
viimeistään 10.6. Lilla Karyllin tai Meriemyn ilmoitustaulun listalle (tai soittamalla). Kaikille
hakeneille ilmoitetaan kirjeitse viikolla 24. Leirin
osallistujat ja ohjaajat pitävät yhteisen suunnittelutapaamisen pe 17.6. klo 14 Lilla Karyllissa.

Kesäpäivä Isossa Vasikkasaaressa

Lähde mukaan Espoon järjestöjen yhteisön retkelle Isoon Vasikkasaareen to 9.6. Ilmoittauduthan etukäteen Emyn ilmoitustaulujen listoille (tai
soittamalla). Retkelle lähdemme yhdessä Lilla
Karyllista klo 9 tai voit tulla myös suoraan Nokkalan venesatamaan klo 9.50. Retkiveneemme
lähtee klo 10 ja takaisin Nokkalaan saavumme
klo 15.30. Pakataan Emystä eväät mukaan ja
vietetään mukava päivä saaressa.

Retki Erämessuille Riihimäelle 10.6.

Emy tekee retken erämessuille pe 10.6. Kokoontuminen Lilla Karyllissa klo 9.45, josta yhteislähdöllä junalla Espoon asemalta Riihimäelle.
Takaisin saavumme klo 17 mennessä. Retken
osallistumismaksu 5€. Emy kustantaa yhteiset
matkat ja sisäänpääsyn messuille. Ruokailun
messuilla kustantavat osallistujat itse. Retkellä
mukana Emystä Kaide. Messuista lisää www.
eramessut.fi Ilmoittautumiset ilmoitustaulujen
listoille viimeistään ke 8.6.

Sierlan leiri Nummella

Sierlan vanhassa koulussa, nykyisessä Espoon
kaupungin leirikeskuksessa, Nummella Lohjan
kunnassa järjestetään Emyn leiri ajalla 29.8.2.9.2016. Sierlan leirillä tehdään yhteiset ateriat
ja leirin järjestelyyn (siivous, saunan lämmitys
yms.) liittyvät työt yhdessä talkoovoimin. Leirille
hakeutuminen tapahtuu heinäkuun aikana.

Kuvataideretki Suomenlinnaan 11.6.

Kaikille avoin retki Suomenlinnaan lauantaina 11.6. Lähdemme yhtä matkaa Olavin kanssa Emyn matkakorttia käyttäen Meriemystä klo
10 tai voit myös tulla (omakustanteisesti) klo 11
Suomenlinnan lautan terminaaliin Kauppatorille.
Otahan omat maalaustarvikkeet mukaan.

Tekemistä ja menoja

Emyn ja Espyyn yhteinen
retki Pirttimäkeen keskiviikkona 15.6.

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.

Liikumme ensin luonnossa ja sitten tutustumme
Espoon ympäristöyhdistyksen luontokuvat 2015
- näyttelyyn Pirttimäen kahvilassa. Kokoonnumme Lilla Karylin pihalla klo 13. Sateen sattuessa
retki siirretään seuraavaan päivään. Retken järjestää Espoon ympäristöyhdistys ry.
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Lisää menoja löydät
keskiaukeamalta eli sivuilta 8 ja 9...

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 tarvita 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 Meriemyyn

Tervetuloa
Lilla Karyllin
•
•

•
•

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 Sinustako Emyn kohtaamispaikkojen
arkipäivä ja Meriemyssä ma, ke ja pe
viikonloppujen vapaaehtoinen? PäivysLilla Karyllin talkoita pidetään maanantaista perjantaihin 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 & 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 noin klo 9.45-13.00.

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

Kylämajan aukioloajat
•
•

Raitin Pysäkin
aukioloajat

ma-pe klo 9-16
Kylämaja ja Kylämajan ryhmätoiminnat ovat
kesätauolla maanantaista 20.6. tiistaihin
2.8.2016.

•

Arkisin klo 10-14

Raitin Pysäkki on kohKylämaja on espoolaisten kohtaamispaikka, taamis- ja kahvittelujonne voi tulla pistäytymään kahville, lukemaan paikka kaikille. Kahlehtiä, oleilemaan, juttelemaan työntekijöiden vipöytä on katettuna
kanssa tai osallistumaan toimintaan. Kylämajan arkipäivisin klo 10-14.
toimintaa ylläpitävät Kalliolan setlementti, Es- Maukasta kotiruokaa
poon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä edulliseen hintaan keskiviikkoisin klo 12 ja muina arkipäivinä klo 12 tarjolla lounaaksi puuroa.
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry.
Kylämajassa on ompelukone ja kangaspuut. Raitinpysäkillä on käytettävissä ompelukone ja
Ompelua varten kannattaa varata mukaan omat kangaspuut. Raitin Pysäkillä on myös elintarvilangat ja kangaspuiden käyttämisestä peritään kejakelua tiistaisin ja perjantaisin klo 10-12.
pieni loimimaksu.
Raitin Pysäkin toiminnasta vastaavat yhteistyössä Punaisen Ristin Kehä-Espoon osasto, Espoon
Ryhmätoimintaa Kylämajassa
• Jumppatuokio. Aloita viikko kevyellä lii- kaupunki, Leppävaaran seurakunta ja Emy.
•

•

•
•

kunnalla, sopii kaikille. Joka maanantai klo
11.30-12.15.
Hannun musabasaari joka maanantai klo
12-13 Kylämajan kokoushuoneessa. Tule
mukaan musiikkimatkalle maailman ympäri!
Pitkään radiossa musiikkitoimittajana työskennellyt Hannu soittaa maailmanmusiikkia
ja kertoo tarinoita.
Miesten +55 ryhmä Kylämajassa torstaisin
klo 13-15. Kaikki yli 55-vuotiaat miehet tervetuloa! pauli.liikala(at)gmail.com. Ryhmä kokoontuu 9.6. saakka ja palaa kesätauoltaan
syyskuussa
English Conversation Group meets every
Wednesday at 12-13.30, at Kylämaja. Welcome!
Ryhmät ovat kesätauolla Kylämajan kesätauon ajan 20.6.-2.8. ellei muuta mainita.

Lisätietoja www.kylamaja.fi
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Emyn ryhmätoiminta
Olet lämpimästi tervetullut mukaan Emyn monipuoliseen
ryhmätoimintaan. Tule mukaan rohkeasti, ennakkoon ei
tarvitse ilmoittautua. Lisätietoja ryhmistä:
Pirjo Heikkinen p. 050 310 7980.
• Tutustumisryhmä on avoin kaikille. Ryhmän tarkoitus on tutustua yhdistyksen toiminnassa pidempään mukana olleiden ja uusien
ihmisten kesken. Ohjelma: 2.6. Savityöpaja,
9.6. Retkipäivä heti aamusta (Retki Vasikkasaareen ks. s. 3), 16.6. Retki Oittaalle, 23.4.
Juhannustaikoja ja villiyrttejä, 30.6. Minigolf.
• Torstain toimintaillassa 2.6. Minigolfia
Kirkkojärvellä, lähtö Lilla Karyllista klo 17 ja
16.6. klo 17 grillausta Lilla Karyllin pihalla.

Kesän ryhmätoiminta
Maanantaisin

• Jalkapallojoukkue FC Askel Laakso-

•

•

•

lahden tekonurmi (Lähdepurontie) maanantaisin klo 15-16. Pelaaminen on maksutonta
ja pääasiana hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet, taidoista riippumatta mukaan pelaamaan! Tiedustelut Kaj Järvisalo, p. 050 552
1049.
Asetelmamaalausta maanantaisin klo
14-16 Lilla Karyllissa tai Lilla Karyllin pihalla. Aiheina muun muassa hedelmät, kukat ja
maljakko. Vapaa taiteilukin on mahdollista.
Vetäjänä Mika, tervetuloa!

•

•

Tiistaisin

Ulkopelejä Lilla Karyllin lähettyvillä ulkona. Pelataan yhdessä mölkkyä, petanqueta
tai krokettia tiistaina 7.6. ja 21.6. klo 13-15.
Sadesäällä pelataan lauta- tai korttipelejä sisällä.
Lauletaan karaokea Lilla Karyllin yläkerran musiikkihuoneessa tiistaina 14.6. ja
28.6. klo 15-16.30.

•

Keskiviikkoisin

• Jalkapallojoukkue FC Askel Keski-

Espoon tekonurmi (Kylävainiontie) keskiviikkoisin klo 15-16. Pelaaminen on maksutonta
ja pääasiana hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet, taidoista riippumatta mukaan pelaamaan! Tiedustelut Kaj Järvisalo, p. 050 552
1049.

•

•

Torstaisin

Yleisurheilutreenit pidetään torstaisin
klo 14-15.30 Leppävaaran stadionilla. Tervetuloa treenaamaan pituushyppyä, juoksua,
kävelyä, turbokeihästä ja kuulantyöntöä hyvässä hengessä. Mukana Pirjo. Ei ryhmää to
23.6. eikä to 30.6.

Perjantaisin

Vapaamuotoista kuvataiteilua ja värityskuvia klo 13-15 Meriemyssä perjan-

taina 3.6. ja 17.6. Tervetuloa mukaan!
Kahvakuulatreenit Lilla Karyllin lähellä
ulkona perjantaisin klo 13.30-14.30. Mukana
Arttu tai joku muu Emystä. Kaikki mukaan,
käytämme Emyn kahvakuulia, voit myös tuoda oman kahvakuulan.

Keramiikkaa ja kirjoja

Tervetuloa muovaamaan taidetta!

Muovailemme lähihoitajaopiskelija Sannan
kanssa savesta luontoaiheisia koristeesineitä. Ensimmäisellä kerralla, torstaina
2.6. klo 13.30-16.30, muovaamme savesta
haluamamme esineen. Toisella kerralla,
perjantaina 10.6 klo 13.30-16.30, esipoltetut
esineet maalataan lasitteella. Lasituksen
jälkeen keramiikkataiteilija Riitta Hinkkanen
polttaa vielä lasitetut taideteokset vedenkestäviksi uunissaan. Keramiikkapäiville ei
tarvitse ilmoittautua, sitouduthan kumminkin
tulemaan molempina päivinä. Kokoonumme
molempina päivinä klo 13.30 Lilla Karyllissa.

Kiinnostaisiko sinua osallistua lukupiiriin tai muuhun kirjallisuuskerhoon?
Ota yhteys Tiinaan p. 0503107987.
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Syksyllä jatkuvat
ryhmät
Koulujen liikuntasaleissa kokoontuvat ryhmät
käynnistyvät elokuun lopulla eli viikolla 34 ja muut
ryhmät joko elokuussa tai syyskuussa omien aikataulujensa mukaisesti. Syksyn ryhmäkalenteri julkaistaan syyskuun alussa Emyn tiedotteen
välissä ja viimeistään syyskuun tiedotteessa on
tarkat tiedot Emyn syksyn ryhmätoiminnasta.
Tästä voit kuitenkin lukea alustavaa tietoa Emyn
syksyn ryhmätoiminnasta.
•

Liikuntakerho maanantaisin klo 17-18
Lagstads skolan salissa (Espoonkatu 7), alkaen viikosta 34.

•

Sählyä pelataan jälleen viikolla 34 tiistaisin
klo 17-18 Koulumestarin koululla (Muuralanpiha 3). Torstaisin Omnian ammattiopiston
salissa.

•

•

•

•
Itämaista tanssia (vain naisille) tiistaisin klo
18-19 Lagstads skolan salissa (Espoonkatu
7), jälleen viikolla 34.
•

Auroranportin ryhmä (Aurorankuja 2) jälleen
syyskuussa.
Teatteriryhmä tiistaisin klo 13.30 ESKO:n tiloissa (Pappilantie 2), jatkuu elokuussa.

Sulkapalloryhmä keskiviikkoisin klo 19.3021 Meritorin koulun salissa (Merivalkama 9),
jälleen viikolla 34.

•

Emyn kuntosalivuoro Kannusillanmäen väestönsuojan/urheiluhallin kuntosalissa (Kannusillankatu 4) perjantaisin klo 16-17, jälleen
elokuussa 12.8.

Bänditaitoryhmä Lilla Karyllin yläkerran
musahuoneessa perjantaisin klo 13.30-14.30
jälleen perjantaista 26.8. alkaen.

•

Lauluraati ja Lauluryhmä Kylämajassa jälleen
syyskuussa.

•

Emyn keilausryhmä kerran kuussa klo 14-15
tiistaisin, jälleen syyskuussa.

•

Keskusteluryhmä kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaville parillisten viikkojen tiistaisin klo 18 Lilla Karyllissa jälleen 23.8.

•

Levyraati kokoontuu Meriemyssä kerran •
kuussa perjantaisin, jälleen elokuussa.

•

Musaryhmä Lilla Karyllin yläkerrassa kuuntelee musiikkia Kimin kanssa maanantaisin klo
13-14. Syyskausi alkaa 15.8.

Meren ja taivaan välillä diakonin ohjaama
keskusteluryhmä parittomien viikkojen torstaisin klo 14-15. Ajalla 18.8.-8.12.

•

•

Sielun maisemien maalarit Lilla Karyllissa
maanantaisin klo 17 ja Mielen maisemien
maalarit Meriemyssä tiistaisin klo 17, jälleen
viikosta 35.
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Verso - omaisten vertaistukiryhmä jatkuu
syyskuussa.

Avomielin-yhdistysten yhteinen minigolfturnaus
Tiistana 28.6. klo 14-16 Taivallahden minigolf – radalla. Majakka ry tarjoaa kilpailun lomassa
mehua, kahvia, teetä voileipiä ja pullaa. Emyn joukkueeseen kaivataan viisi pelaajaa - jos
mielit mukaan, otathan yhteyttä Tiinaan p. 0503107987. Pelikokemuksen puute ei ole este
osallistumiselle, sillä aloittelevatkin golfin ystävät perehdytetään pelin sääntöihin ja saloihin.
Turnauksessa pääroolissa on hauskan pitäminen!

Kesäryhmä kipinää kaipaaville
Oletko jäänyt kotiin? Puuttuuko päivistäsi mielekäs sisältö? Koetko itsesi yksinäiseksi? Kutsumme
Sinut, 29-65-vuotias espoolainen, mukaan hakemaan kesäistä kipinää Espoon aikuissosiaalityön
ja Emyn yhteisestä ryhmästä. Ryhmän ohjelmassa on kesäistä toimintaa, kuten retkiä
lähiympäristöön, tutustumista alueen toimintaan, järjestöihin ja tapahtumiin sekä rentoa yhdessä
olemista. Ryhmätapaamiset pidetään keskiviikkoisin 15.6.–27.7. klo 12.30–15.30 Villa Apteekissa
(Pappilantie 5). Jos kiinnostuit, ota ihmeessä yhteyttä Virpiin 050 310 7981. Ryhmän toteuttavat
yhteistyössä Emyn Kutsu-hanke ja Espoon Kipinä.

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.
Stora Blindsundin saarella on juhannuksena pe 24.6 tarjolla toimintaa ja yhdessäoloa. Emyläiset
olette tervetulleita mukaan. Ilmoittauduthan ennakkoon Kaj Järvisalolle, p. 050 552 1049.

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.
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Retkiä Emyn kesässä
Päiväretki Fiskarssiin perjantaina 8.7.
Lähdemme bussikuljetuksella
Lilla Karyllista klo 9.30 kohti
Fiskarssia ja palaamme
iltapäivällä (noin klo 15)
takaisin Espooseen. Retkellä
tutustumme Antiikkimessuihin
ja Fiskarssin alueeseen sekä
käymme yhteisellä lounaalla.
Osallistumismaksu 20€/
henkilö, siältäen matkat,
lounaan ja sisäänpääsyn.
Mukaan voit ilmoittautua
ilmoitustaulun listan kautta nyt
kesäkuun aikana.

Mielenterveyden keskusliiton Kulttuuri- ja yleisurheilupäivät

Teemme elokuussa pe 26.8. – la 27.8. retken Mielenterveyden keskusliiton Kulttuurija yleisurheilupäiville eli Mielen vuoksi -tapahtumaan Imatralle. Mukaan retkelle voit
hakeutua soittamalla kesäkuussa Pirjo Heikkiselle p. 050 310 7980 tai heinäkuussa Tiina
Pajulalle p. 0503107987, kuitenkin viimeistään 15.7. Ennen soittoasi mieti valmiiksi, mihin
työpajoihin ja lajeihin haluat osallistua. Kaikkiin työpajoihin ei tarvita ilmoittautumista,
mutta ennakkoilmoittautuminen on paikallaan jos mielit johonkin seuraavista: Elokuvapaja,
kulttuurivastaavien työpaja, Luonto – liikunta – mielenterveys, Tanssin taikaa ja Myönteinen
muistelu voimavarana. Ilmoittautumisen vaativia kilpailulajeja ovat 1000m kävely, kolmiottelu,
ruotsalaisviesti sekä tanssikilpailu. Lisätietoja Pirjolta ja www.mtkl.fi.

Saaristoretket Meriemystä Vasikkasaareen tiistaina 12.7. ja tiistaina 9.8.

Yhteislähtö molemmille retkille Meriemystä klo 8.15. Emystä mukaan otetaan eväät,
jotka kannetaan yhdessä Meriemystä Marinsatamaan. Jokainen osallistuja maksaa itse
saaristovenematkansa käteisellä (aikuiset meno-paluu 10€, erityisryhmät 5€, Seniorien
Sporttikortilla maksutta). Retken ohjelmassa on merimatkan lisäksi makkaran paistamista ja
ulkoilua saaressa.

Retki Hyvinkäälle tiistaina 26.7.

Lisätietoja heinäkuun tiedotteessa ja ilmoittautuminen tapahtuu myös heinäkuussa.

Retki Hämeenlinnan panssarimuseoon keskiviikkona 3.8.

Lisätietoja heinäkuun tiedotteessa ja ilmoittautuminen tapahtuu myös heinäkuussa.

Hyökyvuoren kesäteatteriin elokuussa

Lisätietoja elokuun tiedotteessa ja ilmoittautuminen tapahtuu myös elokuussa.

Espoo-päivää (la 27.8.) voi viettää Kauklahden puutarhapalstalla.
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Espoon Ankkuri, Matinkartanontie 16 B,

(Matinkylä) diakonia-aamiainen arkisin klo 9-10
(puuro, leipä, kahvi ja mehu) ja leipäjakoa arkisin klo 9. Espoon Ankkuri on tarkoitettu erilaisista
päihdeongelmista kärsiville täysi-ikäisille, tarjolla myös ryhmätoimintaa. Tiedustelut p. 010 231
Seurakunnan Kohtaamispaikka Tapio- 3760, tiina.kaleva(at)samaria.fi.
lan kirkolla (Kirkkopolku 6). Kohtaamispaikka
on avoin keskusteluryhmä torstaisin klo 12.30- Hyvä Arki ry, Siltakuja 3 B, tuore-elintarvik14. Tiedustelut diakoni Timo Lounio p. 0400 415 keita jaossa ma, ke ja pe klo 11.30 alkaen niin
335.
kauan kuin tavaraa riittää. Leipäjakoa ti ja to klo

Seurakuntien
toimintaa ja ryhmiä

10-13, EU-kasseja to klo 9-13 p. 040 591 9698,
Seurakunnan Torstaipiiri on kesätauolla. Tied. info(at)hyva-arki.fi.
diakoni Anni Vanhanen p. 050 438 0189.

Manna-Apu ry, Terveyskuja 2 E 8 (Espoon
Mielenterveyskuntoutujien
keskusteluryhmä
keskus), p. 040 040 1114. Elintarvikkeita jaossa
Hyvä olo on tauolla. Tiedustelut diakoni Harriet
ti, to ja pe klo 10-12. Kelakortti ja kassi mukaan.
Lohikari p. 040 531 1057.
Perjantaiporinat - mielenterveyskun- Espoonlahden seurakunta jakaa elintarvikkeita arkipäivisin kirkon remontin vuoksi Heltoutujien avoin keskusteluryhmä ko- luntaiseurakunnan tiloissa Kipparinkatu 2. Vuokoontuu perjantait 3.6. ja 17.6. klo 13-14.15.
Soukan kappelin Sopukassa. Tiedustelut diakoni
Ritva Aarnio 040 537 6854 ritva.aarnio(at)evl.fi.

Kesä-Miete

ronumeroiden jako alkaa klo 8.30 ja ruokajako
klo 9.

Raitin Pysäkki, Konstaapelinkatu 1, elintarvi-

kejakelua ti ja pe klo 10-12. Kotiruokaa tarjolla
masentuneille, yksinäisille tai uupuneille maaedulliseen hintaan ke klo 12. Muina arkipäivinä
nantaisin Soukan kappelilla 13.6., 27.6., 11.7.,
klo 12 lounaaksi puuroa.
25.7., 8.8. ja 22.8. klo 17-18.30.

Diakonian kädentaitopäivä

”Kesä, eikä mitään tekemistä?” Tervetuloa viettämään kädentaitopäivää to 16.6. klo 9.30-15.00
Soukan kappelille (os. Soukankuja 3). Päivä
sisältää mahdollisuuden monenlaiseen askarteluun ja kädentaitoihin. Päivän hinta 3€, johon
sisältyy lounas ja kahvit. Jos tarvitset kuljetusta
tapahtumaan, niin otathan ajoissa yhteyttä. Ilmoittautumiset 1.6. mennessä diakoni Lea Puotiniemelle p. 050 375 2585 tai lea.puotiniemi(at)
evl.fi

Seurakuntien
diakonialounaat

Diakonia- ja kappelilounaat tarjolla kaikille, joilla on taloudellisia vaikeuksia tai jotka kaipaavat
ruokaseuraa. Diakoniatyöntekijä on tavattavissa
lounaan yhteydessä.
• Suvelan kappeli, Kirstinpiha 3, ti klo 12.1513.15, hinta 2,50€, kesätauolla.
• Soukan kappeli, Soukankuja 3, ma, ti ja to
(11.1.-2.6.) lipunmyynti klo 10.30, hinta 3€,
ma, ti ja to klo 11-12. Ajalla 7.6.-23.6.2016
Ruokajakoa ja
lounas kaksi kertaa viikossa: ti ja to.
muuta apua arkeen
• Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, ti
ja to klo 11.30-12.30, hinta 3€, kesätauolla.
•
Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, ma klo 13Asumisluotsi, Lokirinne 1, avoinna ma-to klo
13.30, hinta 2,50€, kesätauolla.
9-15. Keittolounas ke klo 11-13 ja aamupuuro
ma, ti ja to klo 10-12. Asumisluotsi on asumisen • Matinkappeli, Liisankuja 3, ti klo 13-13.30,
hinta 2,50€, kesätauolla.
ongelmien ratkaisemiseen ja elämänhallinnan
tukemiseen keskittynyt palvelukeskus. Tiedus- • Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti
klo 12-13, hinta 4€, kesätauolla.
telut p. 040 6318753, tatjana.tapanainen(at)sininauha.fi
10• Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, ma ja ti

•
•

klo 11-13, hinta 4€, kesätauolla.
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.

Ohjattu vertaistukiryhmä psyykkisesti sairastuneiden omaisille on kesätauolla. Tiedustelut
FinFami Uusimaa ry, Petteri Liikanen p. 050 576
8531, www.otu.fi.

Ääniä kuuleville vertaisryhmiä

Muita vertaistukiryhmiä Espoossa
Mieli Maasta ry:n ryhmät Espoossa

Omaisille ja läheisille

Mieli maasta ry:n ryhmät ovat vertaistukiryhmiä
masentuneille. www.mielimaastary.fi.
• Raitin Pysäkillä kokoontuu ryhmä tiistaisin klo
17.30-19.30 (Armi p. 050 37 20 919 ja Antti p.
050 53 44 054)
• Tapiolan kirkolla keskiviikkoisin klo 18 (Vetäjänä Lulu p. 040 757 3228). Olet sydämellisesti tervetullut mukaan!
• 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.

Suomen Moniääniset ry
• Villa Apteekissa (Pappilantie 5), parillisten
viikkojen maanantaisin klo 13.30-15.
• Leppävaaran nuorisotilassa (Veräjäpellonkatu 6, kerhohuone) parittomien viikkojen maanantaisin klo 12-13.30.
Ryhmissä keskustellaan äänikokemuksista ja
äänien kanssa selviytymisestä hyväksyvässä
ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Ryhmät on
ilmaisia ja tarkoitettu häiritseviä ääniä kuuleville. Vetäjinä vertaisohjaajat. Lisätietoa ja kesän
taukojen tiedot: p. 040 830 9663 tai toimisto(at)
moniaaniset.fi

Terassikahvio

Kahvikulma

Jorvin sairaalan psykiatria
Avoinna arkisin
klo 9.30-14.30

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

Asioimalla Emyn kahvioissa tai tilaamalla kahviotuotteita tuet Emyn työtoimintaa.
Jos haluat ryhtyä kahviomyyjäksi tai haluat pitää taidenäyttelyn kahviossa,
otathan yhteyttä Risto Hannukkaan tai Pirjo Heikkiseen.
Kahvioiden aukiolot muuttuvat viikolla 26: Kahvikulma avoinna ke-pe klo 10.30 – 14.30, la-su klo
12-15, Kahvikulma suljettu 27.-28.6.2016, Terassikahvio ma-to klo 9.30-14.30, suljettu 1.7.2016

Tervetuloa kahville ja tuoreelle pullalle!
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Runoja

Kuuhullun yö
Kun keltainen
palava pallo
nousee taivaalle
pongahtaa kuuhullu hereille

Metsälampi

Pallo kiehtoo
lumoaa
ajatukset pois
päästä kumoaa

Lammessa läpikuultavan kirkas vesi
tummaa, vaaleanvihreää,
sammalta rannassa.
Männyn oksistossa keltasirkku pesi.

On siinä kuuhullun työ
kestää tämäkin yö
Vain kuu vai olla möllöttää
ja kuuhullu patjalla köllöttää

Tulin tähän paikkaan sattumalta.
Vesiheinät heilui tuulessa,
lammenvesi säihkyi auringossa se oli kaunis näky.

Tuula Viljasalo

Tuula Viljasalo

Kielen kukkasia
Runossa
on runokuvia,
jotka ovat
runon kukkasia.
Kielessä on myös
kielikuvia,
jotka ovat
kielen kukkasia.
Kielikuvia voi olla
vaikeaa ymmärtää,
mutta ne voi
ymmärtää
omalla tavallaan.
Jorma K.
2016

Illan vaihtuessa
yöksi,
kerrostaloon
tulee rauha.
On kiva
olla vaan.
Unessa lepää.
Yön jälkeen
koettaa
aina aamu.
Kerrostalo
virkistyy.
Voi alkaa
tehdä kotitöitä.
Jorma K.
2016

In memoriam
Satu F.
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Opiskelijana Emyssä
Tunnet minut varmaan enimmäkseen Lillan käytäviltä, talkoovastaavana, leirien, retkien ja
ryhmien vetäjänä. Viimeiset 29 kuukautta olen ollut kuitenkin myös opiskelijana Emyssä,
suorittamassa lähihoitajan tutkintoa oppisopimuksella. Nyt tämä rupeama on tullut päätökseen ja
ajattelin kirjoittaa hieman itsestäni ja tästä matkastani.
Aloitin Emyssä vuoden 2010 maaliskuussa, kuntouttavassa työtoiminnassa. Muistan vielä
hyvin ensimmäisen tehtäväni, Eevan vetämissä talkoissa tiskaamisen. Seuraava hommani oli,
muistaakseni, puutarhakalusteiden hiominen ja puiden pilkkominen, jonka jälkeen aloin Haran
kanssa hoitamaan erinäisiä satunnaisia ja vakituisia kuskauksia ja muun muassa EU-ruokajakoa.
Pari vuotta vierähti, ja siirryin palkkatuelle, jolloin aloin vetämään myös ryhmiä ja talkoita, olemaan
leireillä ja retkillä mukana sekä tekemään kaikenlaisia toimistohommia. Tänä aikana, useamman
kohtaamisen ja kanssakäymisen johdosta, aloin pohtimaan hieman tulevaisuuttani; voisiko
tämä olla minun alani? Kyllä, kyllähän se voisi, ajattelin, joten aloin selvittämään mitä koulutus
itseasiassa pitäisi sisällään ja mitkä minun mahdollisuuteni olisivat.
Kaide vinkkasi minulle RAY:n tulevasta paikka auki nuorelle –hankkeesta, jonka kautta olisi
mahdollista saada rahoitus oppisopimukselleni. Muutaman mutkan kautta tämä sitten onnistuikin,
ja aloitin Emyssä opiskelijana/ohjaajana. Opintaival oli aluksi jännittävän lisäksi melkoisen
pelottava, enkä ollut oikein varma, tulisiko siitä mitään. Kysyin usein itseltäni ”onko minusta
tähän?”. Ensimmäisen jakson aikana kuitenkin huomasin jännityksestä huolimatta pitäväni
opiskelusta, tehtävien tekemisestä ja kirjoittamisesta. Päätin pärjätä hyvin, ja onnistua. Opiskeluni
oli jaettu seuraavasti: noin 80% olisi työtä ja sen lomassa tapahtuvaa työssäoppimista ja noin
20% olisi luentoja, opintokäyntejä ja kaikkea muuta koululla tapahtuvaa. Koulutukseeni kuului
myös muutama harjoittelujakso, joista ensimmäinen oli Matinkylän päiväkodissa ja en muista,
milloin olisin viimeksi jännittänyt niin paljon! Jakso sujui kuitenkin hyvin, sain kiitettävän jokaisesta
tehtävästä ja myös näytöstä. Tämä, itseasiassa ensimmäinen, positiivinen kokemus opiskelusta
latasi minut motivaatiolla ja antoi minulle hieman itsevarmuutta. En enää (niin paljon) epäillyt
omaa onnistumistani.
Seuraavat jaksot tulivat ja menivät, ja niiden myötä pääsin aina hieman enemmän kiinni opiskelun
ytimeen ja sain itsevarmuutta sekä luottamusta omiin kykyihini. Kehityin myös pikkuhiljaa
ihmisenä, opin uusia asioita itsestäni ja sain vanhoihin asioihin tuoretta näkemystä. Koulu toi
myös oman rytminsä elämääni, jossa valmistauduin tentteihin, tein tehtäviä (joskus ehkä viime
hetkellä) ja luin aineistoa.
Tämän kaiken lisäksi elämäni on muuttunut monella muullakin tavalla erittäin positiivisesti
opiskelujeni aikana, ja itseasiassa niiden ansiosta; tapasin tulevan vaimoni tullessani bussilla
kotiin ensimmäisestä harjoittelupaikastani Matinkylästä. Toki matka on ollut myös kivikkoinen,
mutta elämä on, niin sanotusti. Mutta, nyt opiskeluni on saatu päätökseen ja valmistun
lähihoitajaksi 10.6.2016. Olen saanut jokaisesta jaksosta parhaan mahdollisen arvosanan,
K3, jonka olen myös saanut kaikista tehtävistäni. Tätä kirjoittaessani olen ehkä vielä hieman
epäuskoinen, mutta pakko kai se on uskoa.
Työni Emyssä jatkuvat Kutsu-hankkeemme tiimoilla, joten en ole katoamassa mihinkään. Lähden
Virpin johdolla innolla kehittämään hanketta, ja jatkan leirien, retkien, ryhmien, talkoiden sun
muiden ohjaamista ja järjestämistä. Jos joku olisi sanonut minulle 5 vuotta sitten, missä olisin
tänään, en olisi mitenkään uskonut tai voinut nähdä itseäni tässä. Tässä nyt kuitenkin ollaan.
Koskaan ei voi tietää mihin päätyy, kun lähtee ovesta ulos! Suosittelen!
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Terveisin, Arttu

Läsnäoloharjoitus kävellen
ulkona luonnossa
Elämän keskellä muistutan itseäni ja läheisiäni: ”Muista myös oma
hyvinvointisi.” Elämä voi ja saa välillä olla kevyttä, vaikka mitä
tapahtuisi. Salli itsesi pitää taukoja. Kuuntele mitä kehosi tarvitsee
juuri tänään.

”Tee joka päivä jotain, josta nautit” Se voi olla kuppi

teetä, ystävien tapaaminen, puutarhan hoito, päiväunet tai kirjan
lukeminen.

Alla vinkkejä läsnäolevaan kävelyyn. Ohjeita ei tarvitse noudattaa
kirjaimellisesti. Aistiminen, hidastaminen ja asenne ovat tässäkin
tärkeämpiä.
Valitse kävelyllesi rauhallinen ympäristö ja halutessasi päätä, minne
kävelet. Kävele yksin, hiljaisuudessa. Aloita kävely aivan omassa
tahdissasi ja etsien itsellesi juuri nyt sopivaa rytmiä. Tarkkaile
kävelyäsi: onko se nopeaa, vaihtelevaa, rauhallista vai jotain omanlaista, tämän hetken vireystilaan
sopivaa. Anna kehosi ja mielesi löytää sopiva rytmi. Kenties vähitellen kävelyn vauhti hidastuu ja
oma, rauhallinen tahti löytyy.
Kun tunnet, että kävely sujuu rytmillä, joka sallii muiden havaintojen tekemisen, aloita siirtämällä
huomiosi jalkoihisi, tunne jalkapohjat, varpaat, nilkat. Havainnoi, miltä niissä tuntuu? Miltä tuntuu,
kun jalka koskettaa maata? Millaiselta maan pinta tuntuu jalkojen alla? Miltä tuntuu jalkapohjassa?
Miten tuntemukset vaihtelevat maaston muuttuessa? Mitä havaitset? Mitä muita tuntemuksia
havaitset kehossasi: miltä tuntuu polvissa, alaselässä, yläselässä, käsissä, hartioissa, niskassa,
käsissä ja käsivarsissa? Halutessasi voit pysähtyä hetkeksi ja havainnoida. Tarkista, että hartiat ja
leuka ovat rennot, pehmeät. Korjaa tarvittaessa asentoasi tietoisesti paremmaksi kävellä. Jos aistit
jännitystä jossain päin kehoasi, voit tietoisesti pehmentää ja rentouttaa. Huomaa, miten keho löytää
sopivan rennon ja ylvään tavan liikkua. Seuraa tietoisesti kehon tuntemuksia ja salli niiden muuttua.
Siirrä sitten huomiosi havainnoimaan hengitystäsi. Seuraa hengitysliikkeitä koko niiden matkalta
sisään ja ulos. Voit jatkaa rauhallisesti eteenpäin. Anna hengityksen kulkea kävelyyn sopivalla
tavalla. Havainnoi nyt myös millaista ilmaa hengität. Aisti, miltä ilma tuoksuu? Miltä se muuten
tuntuu? Millainen on ilman lämpötila ja kosteus? Jatka rauhallista kävelyäsi edelleen.
Jos mielesi harhailee, siirrä huomiosi sitkeästi hengityksen ja kehon tuntemuksien tarkkailemiseen:
miltä ulkoilma tuntuu kasvoilla, korvalehdissä?
Jatka kävelyäsi omassa, sinulle juuri nyt sopivassa tahdissa. Pysähdy välillä ja keskity vuorotellen:
kehon tuntemuksiin, hengitykseen, näköhavaintoihin, kuulohavaintoihin ja anna välillä maiseman
katsella sinua. Päätä retkesi seuraamalla vielä hetki hengitystäsi. Anna sen tasaantua, kulkea
omalla tavallaan ja omassa rytmissään. Anna hymyn nousta kasvoillesi ja lähetä sitä ympärillesi.

Voi hyvin!
Teksti: Hanna Vesalainen mindfulness-ja asahi-ohjaaja
+358 44 044 5020 hanna.vesalainen(at)pause.fi www.pause.fi Harjoitus: © Taitoba Oy
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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.

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.

www.emy.fi

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

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

p. 050 552 1049
p. 050 310 7987
p. 050 310 7980
p. 050 310 7981
p. 050 310 7984
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)->@
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