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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
Emyn ryhmätoiminnan syyskausi on päässyt 
oikein hyvin vauhtiin. Monessa ryhmässä on 
vielä tilaa. Jos haluat mukaan, niin lämpimästi 
tervetuloa. Ryhmät ovat maksuttomia ja suurin 
osa avoimia kaikille. Lisää osallistujia mahtuu 
vielä ainakin musaryhmään, sulkapalloryhmään, 
kuntosalille sekä salsa- ja rivitanssiryhmään. 
Uudet osallistujat toivotetaan lämmöllä tervetul-
leiksi myös pakko-oireisesta häiriöstä kärsiville 
suunnattuun vertaisryhmään eli Valonpisaroihin 
sekä kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavi-
en keskusteluryhmään.

Lokakuussa on ryhmien lisäksi paljon tapah-
tumia ja retkiä. Tämä tiedote pursuaa kiinnos-
tavaa tekemistä, joten nyt on oivallinen hetki 
rohkaista itsensä liikkeelle. Kun pukee ylleen 
säänmukaisen varustuksen, on syyssälläkin 
oikein kiva olla liikkeellä. Tarvittaessa voit tulla 
katsomaan, josko Lilla Karyllin yläkerran kirp-
putorilta löytyy kaipaamasi syysvaate toiselle 
kierrokselle. Toisaalta jos oma vaatteesi ei enää 
istu sinulle, tai se on muuten jäänyt käyttämättä, 
voit laittaa sen kiertoon samaisen kirpputorin 
kautta.

Näin lokakuussakin Emyn talkoita on jokaiselle 
arkipäivälle Lilla Karyllissa, ja Meriemyssä maa-
nantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Olet 
tervetullut mukaan, kunhan saavut ennen kello 
kymmentä paikalle. Kiitokseksi saat yhteisen 
talkoolounaan. Keskiviikkona 21.10. Lilla Karyl-
lissa on haravahumpat - siistitään kaunis puu-
tarhamme yhteisvoimin syyskuntoon. Yhdessä 
tekeminen on mukava tapa tutustua ihmisiin ja 
yhdistyksen toimintaan.

Syysterveiset ja villasukat jalkaan! - Tiina :)

P.S. Jos sinä tai tuttavasi olette innokkaita 
neulojia ja teillä on jo omiin tarpeisiinne villasu-
kat, voitte neuloa Asunnottomien yöhön 17.10. 
villasukkia tai lapasia. 
Valmiit neuleet voi toimit-
taa Emyyn, Entressen 
kirjastoon tai Espoon 
tuomiokirkkoseurakunnan 
kappeleihin. Kaikista lah-
joituksista olemme lämpi-
mästi kiitollisia!
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Retki Asunnottomien yötä edeltävään 
elokuvailtaan Entressen kirjastoon to 15.10. 
klo 17.30, lähtö Lilla Karyllista klo 17.00. Lisä-
tiedot sivulta 9. Ilmoittaudu ilmoitustaulun listal-
le 14.10. mennessä. Varsinaiset Asunnottomien 
yön tapahtumat järjestetään lauantaina 17.10.

Retki Marrasiltamiin perjantaina 30.10. klo 
15.30 Lilla Karyllista. Ilmoittaudu mukaan (ja 
osata illalliskortti, 2€) 28.10. mennessä. Lisätie-
dot sivulta 8. 

Päiväristeily Tallinnaan ti 24.11.
Emy tekee retken Tallinnaan tiistaina 24.11.2015.
Retken ohjelmassa on kaupunkiin tutustumista 
tai ostosten tekemistä ryhmässä tai itsenäisesti. 
Retkelle haetaan mukaan kirjoittamalla oma nimi 
ja syntymäaika lokakuun aikana ilmoitustaulun 
listalle. Jos et ole Emyn jäsen, voit hakeutua mu-
kaan, mutta muistathan jättää samalla yhteys-
tietosi. Mukaan valituille lähetetään retkipäivän 
ohjelma ja lasku kirjeitse. Retkipäivä on pitkä, 
varhaisesta aamusta myöhään iltaan saakka. 
Retkellä ei ole Emyn tarjoamaa ruokailua, joten 
tarvitset mukaan omaa rahaa sekä halutessasi 
omia eväitä. Retken omavastuuhinta on 15€/
osallistuja ja Emyn tarjoaa loput. Hinta sisältää 
vain laivamatkan Helsinki-Tallinna-Helsinki, jo-
ten hinta ei sisällä seutulippua satamaan eikä 
takaisin Espooseen. Retki on päihteetön.

Leirit ja lomat
Tiedustelut Tiina Pajula p. 0503107987

Syysleiri Velskolan kartanossa
Leiri järjestetään 9.-13.11.2015. Leirille valituille 
Emyn jäsenille postitetaan leirikirje ja lasku oma-
vastuusummasta 60€ lokakuun alkupuolella.

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 palau-
ta se Meriemyssä toimistoon tai Lilla Karyllissa 
yläkerran toimistoon Tiinan lokeroon (tai anna 
jollekin Emyn työntekijälle). Täytetyt lomahake-
mukset tulee palauttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä. Sinun ei tarvitse olla Emyn jäsen.

Kokoukset 
Lokakuun kuukausikokous la 3.10.
Kokous pidetään Meriemyssä klo 14. Kokous on 
kaikille avoin, tule mukaan ideoimaan Emyn toi-
mintaa.

KUTSU: Emyn sääntömääräinen syys-
kokous ja kuukausikokous sunnuntai-
na 1.11. klo 13 Kokous pidetään Järjestötalo 
Villa Apteekissa osoitteessa Pappilantie 5 (Lilla 
Karyllin naapurissa oleva talo). Kokouksessa 
jäsenet valitsevat Emylle hallituksen sekä hy-
väksyvät toimintasuunnitelman ja talousarvion 
vuodelle 2016. Syyskokouksen jälkeen pidetään 
vielä marraskuun kuukausikokous. Kokousmate-
riaali julkaistaan marraskuun tiedotteessa. Koko-
uksessa kahvitarjoilu, tervetuloa!

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
Retket toteutuvat, mikäli ilmoittautuneita on vä-
hintään 3 henkilöä määräpäivään mennessä.

Näytelmäretki: Yksinäinen susi
Teemme retken Helsinkiin Leipätehtaalle (Kai-
kukatu 4) ke 7.10. klo 17.30 Lilla Karyllista kat-
somaan Jarkko Suhosen näytelmän Yksinäinen 
susi yleisöharjoitusta. Mitä yksinäisyys on? Voi-
ko jonkun tehdä yksinäiseksi? Voiko yksinäi-
syyttä helpottaa? Mikä sadun tai tarinan hahmo 
on yksinäisin? Muun muassa näitä kysymyksiä 
pohditaan tunnin pituisessa näytelmässä ja sen 
jälkeisessä ½ h työpajassa. Esitys on maksuton 
ja se on suunnattu etupäässä nuorille, mutta so-
pii myös aikuisille, jotka haluavat kuulla nuorten 
ajatuksia. Ilmoittaudu ilmoitustaulujen listalle 
6.10. mennessä. Retkelle mukaan lähtee opis-
kelija Miina-Liisa ja Emy tarjoaa yhteislähtöön 
osallistuvien seutuliikenteen matkat.

Retki Agstiparaatiin torstaina 8.10. Yhteis-
lähtö Lilla Karyllista klo 16. Emy tarjoaa yhteis-
lähtöön osallistuvien seutuliikenteen matkat. 
Lisätiedot sivulta 9. Ilmoittaudu ilmoitustaulun 
listalle 7.10. mennessä.
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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)

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€.

Meriemyssä kokataan Uudenmaan Mart-
tojen kotitalousneuvojan opastuksella

keskiviikkona 7.10. klo 10
herkullista, mutta kevyttä kasvisruokaa.

Ilmoittaudu mukaan 5.10. menessä
Meriemyn ilmoitustaululle,

tervetuloa!
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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.

•	 Kylämajan  ATK-luokassa  harjoitellaan  tie-
tokoneen  käyttöä  perjantaisin  klo  13-15.  
Vapaaehtoinen Oscar opastaa. Voit ottaa 
myös oman kannettavan tietokoneen mu-
kaan.

•	 Kylämajassa on ompelukone ja kangas-
puut käytössä. Ompelua varten kannattaa 
varata mukaan omat langat ja kangaspuiden 
käyttämisestä peritään pieni loimimaksu.

•	 Lisätietoja	www.kylamaja.fi

Valoisaa loppuvuotta emyläisille!
Kuten osa teistä tietääkin, olen vaihtanut työ-
paikkaa, enkä ole enää Emyssä. 

Kiitos kaikille teille mahtaville persoonille viides-
tätoista viime vuodesta. Kiitos kohtaamisista, 
syvällisestä keskustelusta, kiitos tarinoistanne, 
kiitos opetuksista, kiitos hyvästä palautteesta 
ja kiitos myös rakentavasta kritiikistä. Toivon  
kaikkea hyvää ja kaunista elämäänne!

Ystävällisin terveisin,
Riikka Koola

P.S. Jos tulee ikävä, löydätte minut Matinkylän 
Asukastalo Kylämajasta, jonka asukastalotyön-
tekijänä jatkossa toimin maanantaista perjantai-
hin. Nähdään!
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Emyn ryhmätoiminta
Olet lämpimästi tervetullut mukaan Emyn monipuoliseen ryhmätoimintaan. Emyn ryhmätoimintaa 

koordinoi ja lisätietoja mielellään antaa Pirjo Heikkinen p. 050 310 7980.

•	 Jalkapallojoukkue FC Askel harjoit-
telee maanantaisin Laaksolahden teko-
nurmella (Lähdepurontie 1) klo 16-17 vielä 
26.10. saakka, jonka jälkeen 2.11. alkaen 
Laaksolahden hallissa ma klo 15-16. Fut-
sal-vuoro keskiviikkosin klo 17-18, alkaa 
7.10., Mårtensbro skola (Rehtorinkuja). Pe-
laaminen on maksutonta ja pääasiana haus-
kanpito. Kaikki pelaamisesta kiinnostuneet, 
taidoista riippumatta mukaan pelaamaan! 
Tiedustelut Kaj Järvisalo, p. 050 552 1049.

•	 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 salivuoro peruttu 15.10., 
29.10. ja 5.11. Mukaan tarvitset sisäkengät 
ja rennot vaatteet, mailan ja pallon saat tar-
vittaessa lainaksi.

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

•	 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 laiteopastusta.

•	 Emyn keilausryhmä kokoontuu ti 13.10. 
klo 14-15 Lippulaivassa. Yhteislähtö  Merie-
mystä klo  13.30.  Voit  tulla myös  suoraan  
keilahallille,  mutta  ole  silloin paikalla ennen 
klo 14. Ilmoittaudu viimeistään edeltävän  vii-
kon  keskiviikkona  Meriemyn  ilmoitustaulun 
listalle tai soita p. (09)8632031. Emy  mak-
saa  ilmoittautuneiden  ratamaksun sekä kei-
lauskenkien vuokran.

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

•	 Levyraati kokoontuu Meriemyssä pe 9.10., 
13.11. ja 11.12. klo 14. Levyraadissa analy-
soidaan ja arvostellaan soitettuja kappaleita. 
Voit halutessasi ottaa omaa musiikkia mu-
kaan. Mukana Tiina.

•	 Musaryhmä Lilla Karyllin yläkerrassa 
kuuntelee musiikkia Kimin kanssa maanan-
taisin klo 13-14. Voit ottaa omaa musiikkia 
mukaan tai valita kappaleen Youtubesta. Ei 
ryhmää 12.10. eikä 9.11.

•	 Sielun maisemien maalarit Lilla Karyl-
lissa maanantaisin klo 17 ja Mielen mai-
semien maalarit Meriemyssä tiistaisin 
klo 17. Olet tervetullut mukaan - ryhmä sopii 
niin ensikertalaisille kuin kokeneemmillekin 
kuvataiteilijoille. Ohjaajana Olavi F.

Liikunnalliset
ryhmät

Toiminnalliset
ryhmät
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•	 Musiikkiraati Kylämajassa parillisten 
viikkojen keskiviikkoisin 30.9., 14.10. jne 
klo 12-14.

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

•	 Valonpisarat-vertaisryhmä pakko-
oireisesta häiriöstä kärsiville henki-
löille kuukauden viimeisenä tiistaina klo 
17.30-19. Kokoontumiset ovat 27.10., 24.11. 
ja 15.12. Villa Apteekin alakerrassa (Pappi-
lantie 5). Mukana psykoterapeutti Michel. 
Ryhmässä käsitellään hyvinvointiin ja jaksa-
miseen 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.

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

•	 Vertaistukiryhmä ääniä kuuleville 
(Suomen Moniääniset ry) Villa Apteekin ylä-
kerrassa (Pappilantie 5) kuukauden ensim-
mäisenä maanantaina 5.10., 2.11. ja 7.12. 
klo 12.30-14.

•	 English Conversation Group meets 
every Wednesday at 12-13.30, at Kylämaja. 
Everybody is welcome!

Tule rohkeasti mukaan
Emyn monipuolisiin ryhmiin :)

•	 Auroranportin ryhmä (Aurorankuja 2) 
parillisten viikkojen tiistaisin. Ti 13.10. klo 17-
19 maalataan vanhoista laseista tuikkukip-
poja, ti 27.10. pelataan lautapelejä. Ryhmää 
ohjaa Emyn työntekijöistä Arttu tai Tiina.

•	 Teatteriryhmä kokoontuu opettaja Jennin 
ohjauksella joka tiistai klo 13.30 ESKO:n ti-
loissa (Pappilantie 2). Ilmoittaudu mukaan 
Pirjolle p. 0503107980.

•	 Käsityöryhmä kokoontuu Kylämajassa 
joka keskiviikko klo 13-15 käsityöhuonees-
sa: 7.10. saippuaa, 14.10. palapelikranssi, 
21.10. huovutus, 28.10. isänpäiväaskartelua.

•	 Torstain	 toimintaillat parillisten viikko-
jen torstaisin Lilla Karyllissa. Tiedustelut ja 
toiveet Tiina Pajula p. 050 310 7987.

 To 1.10. klo 17-19 Uudenmaan Marttojen ha-
pattamiskurssi

 To 15.10. klo 17 retki Asunnottomien yötä 
edeltävään elokuvailtaan ja keskustelupa-
neeliin Entressen kirjastoon

 To 29.10. klo 17-19 pizzailta. Sovitaan sa-
malla seuraavalla kerralla katsottava elokuva

 To 12.11. klo 17-19 elokuvailta

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

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

•	 Dekkariklubi kokoontuu Kylämajassa ker-
ran kuussa,  torstaina 1.10., 5.11. ja 10.12. 
klo 15.30-17.30. Tervetuloa kaikki dekkareis-
ta innostuneet!

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

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

Keskustelu-
ryhmät
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Marrasiltamat - Avomielinyhdistysten yhteiset 
naamiaiset perjantaina 30.10.2015 klo 17-22
Iltamat järjestetään Malmilla juna-aseman lähellä sijaisevassa Solhemissä osoitteessa 
Kirkonkyläntie 23, Helsinki. Emyn porukan yhteislähtöä varten tavataan Lilla Karyllista klo 15.30. 
Ilmoittauduthan osallistumisestasi ilmoitustaulun listalle tai soittamalla Emyn kohtaamispaikkaan 
viimeistään ke 28.10.

Iltamia varten myydään pääsylippuja Lilla Karyllin ja Meriemyn toimistoista 2€ hintaan. Muutamia 
lippuja on saatavilla vielä juhlapaikalla ovelta. Marrasiltamien ohjelmassa on arvontaa, 
naamiaisasukilpailu, bingo, musiikkia, karaoke ja tanssit. Tarjolla hyvää syötävää ja mukavaa 
seuraa. Lämpimästi tervetuloa!

Maksutonta terapiakeskustelua
Emyn kautta on mahdollista varata aika psykoterapeuttiopiskelijan vastaanotolle.

”Hei, Olen aloittanut ratkaisukeskeisen psykoterapian opinnot 9/2014 Helsingin 
psykoterapiainstituutissa, yhteistyössä UWE Bristol. Opintoihini kuuluvaan työharjoitteluun 

tarvitsen mahdollisimman monipuolista kokemusta terapiakeskusteluista. Terapiakeskustelun 
sisältö on yksilöllistä ja juuri sinua sillä hetkellä askarruttavaan asiaan paneutumista. Voimme 

käsitellä eri teemoja mm. hyvinvointia ja voimavarojen kartoittamista, ihmissuhteiden käsittelyä, 
vanhemmuuden ja/tai parisuhteen asioita sekä mielenterveyden edistämistä ja tukemista. 

Tule rohkeasti keskustelemaan ja rikastuta elämääsi ratkaisukeskeisen terapian käytännön 
oivalluksilla! Palvelu on maksutonta. Tervetuloa! -Raija”

Ajan voit varata sähköpostilla: raijaarpre(at)msn.com tai
Emyn toiminnanohjaaja Tiinan kautta p. 050 310 7987 tai tiina.pajula(at)emy.fi

Emyn jäsenten 60-vuotisjuhlia
Vietämme perjantaina 2.10.2015 klo 13 Lilla Karyllissa Tomin, Sepon ja Raimon 60-vuotisjuhlia. 
Tarjolla kakkukahvit, tervetuloa mukaan!

Emy & Espoon klubitalo järjestävät
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   Tiedustelut: Tiina Pajula
Tila: Jukebox  Tila: Paja   p. 050 310 7987
ke 7.10.2015   ke 21.10.2015  tiina.pajula(at)emy.fi
klo 13-16   klo 13-16 
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Asunnottomien yö kansalaisliike 
tukee jokaisen perusoikeutta vakinaiseen 
asuntoon – omaan kotiin. Lauantaina 
17.10.2015 Asunnottomien yötä vietetään 
jälleen pitkin Suomea ja Espoossa klo 16 
alkaen Espoon keskuksessa, Leppävaaras-
sa, Matinkylässä ja Espoonlahdessa.

Emy kumppaneineen järjestää tapahtuman 
Espoon keskuksessa, kauppakeskus Es-
poontorin pääovien edessä, Entressen ja 
Espoontorin välissä klo 16-19. Esiintymässä 
SARANA - bändi, puhujana ja tulien sytyt-
täjänä Piispa Tapio Luoma, tarjolla kahvia, 
makkaraa ja sambuuseja, esittäytymässä 
tukipalveluja. Tule mukaan keskustelemaan 
asunnottomuudesta ja sen poistamisesta.

Vielä illalla klo 19 jälkeen on tarjolla ilta-
palaa, juttuseuraa ja hartaus Samariassa 
(Terveyskuja 2).

Asunnottomuuteen liittyvä elokuvailta 
ja keskustelupaneeli Entressen kirjastossa 
torstaina 15.10.2015 klo 17.30. Emyn yh-
teislähtö leffailtaan Lilla Karyllista klo 17.

Angstiparaati järjestetään vuosittain 
Maailman mielenterveyspäivän kunniaksi. 
Tänä vuonna Helsingissä Angstiparaati jär-
jestetään torstaina 8.10.2015 klo 16 alkaen 
Kolmen sepän patsaalla. Maailman mielen-
terveyspäivää vietetään kuitenkin 10.10.

Angstiparaati haluaa vähentää mielenter-
veysongelmiin liittyviä ennakkoluuloja ja 
mielenterveyskuntoutujien syrjintää. Angsti-
paraatin viesti on, että kuka tahansa voi sai-
rastua psyykkisesti. Haluammekin herättää 
huomiota ja yhdistää ihmisiä. Lähde sinäkin 
mukaan!

Torstaina 8.10.2015
16:00 Emyn yhteislähtö Lilla Karyllista
16:00 Lämmintä keittoa ja kohtaamisia
Kolmen sepän patsaalla
17:30 Paraatikulkue
lähtee Kolmen sepän patsaalta ja kulkee 
Aleksanterinkatua pitkin Sofiankadulle
18:00 Elokuva: Luokkajuhla
Kino Engelissä, Sofiankatu 4
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Seurakunnan Kohtaamispaikka Tapio-
lan kirkolla (Kirkkopolku 6). Kohtaamispaikka on 
avoin keskusteluryhmä to klo 12.30-14. Tiedus-
telut diakoni Timo Lounio p. 0400 415 335.

Diakonian Miesten saunaretket
Ohjelmassa saunomista, keskustelua, hartaus ja 
ruokailut (osallistumismaksu 5€). Maanantaina 
12.10. klo 12.30-16 ja ma 23.11. klo 9.30-14.15.

Diakonian miesten joululeiri 20.-22.12. 
Hvittorpissa. Ohjelmassa monenlaista jouluista, 
keskustelua, hiljentymistä ja yhdessä oloa (leiri-
maksu 36€). Tiedustelut ja ilmoittautuminen dia-
koni Jyrki Myllärniemi 040 5471861.

Seurakunnan Torstaipiiri on mielenter-
veyskuntoutujien avoin keskusteluryhmä, joka 
kokoontuu parillisina viikkoina torstaisin klo 15-
16 Suvelan kappelilla (Kirstinpiha 3). Lisätietoja 
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 kokoontuu aina 8.12. saakka. Tiedustelut 
diakoni Harriet Lohikari p. 040 531 1057.

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

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.

Espoon seurakuntien
Diakonia- ja kappelilounaat
Diakonia- ja kappelilounaat tarjolla kaikille, joil-
la on taloudellisia vaikeuksia tai jotka kaipaavat 
ruokaseuraa. Diakoniatyöntekijä on tavattavis-
sa 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.



11

•	 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 20.10., 10.11. ja 8.12. klo 17.30. 

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

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien 
keskusteluryhmän syysretki Seurasaareen
Päivä alkoi pilvisenä, pari pisaraa havaitsim-
me Helsinkiin päästyämme. Sää vain parani 
matkalla, ensimmäiset auringonsäteet terveh-
tivät meitä ennen seurasaaren siltaa. Eväät 
ostimme matkalla ja grillasimme makkarat 
nuotiolla museoiden täytettyä henkiset voima-
varat.

Perunasalaattia ehdimme nauttia jo Mian 
paistaessa makkaroita. Saatuamme vatsat 
ravittua ehdimme vielä piipahtaa vanhan ajan 
kaupassa ja muutamassa vanhassa asuin-
rakennuksessa. Matka oli erittäin onnistunut 
ja sää vain helli meitä. Aurinko paistoi, eikä 
pohjoistuulikaan meitä häirinnyt. Kesyoravat 
kulkivat seurassamme useissa eri kohdissa. 
Olimme unohtaneet oravien herkut, mutta ne 
eivät siitä lannistuneet vaan seurasivat reput 
selässä kulkevia ihmisiä.

Mia, Hannu, Sarita ja Johanna

Vertaistukiryhmä kokoontuu normaalisti parillisten viikkojen tiistaisin klo 18 Lilla Karyllissa ja myös 
uudet osallistujat ovat tervetulleita mukaan!
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Työtoimintaa Emyn kahvioissa -
mahdollisuus sinulle

Tiesitkö, että kahdessa Emyn kahviossa, Terassi-
kahviossa Jorvissa sekä Kahvikulmassa Aurora-
kodissa, on mahdollista tehdä monipuolista kah-
viotyötä työtoimintaraha-korvauksella ollessasi 
eläkkeellä ja Emyn jäsen? Kahvioiden työtoiminnan 
avulla edistät arjen hallintaasi ja kuntoutumistasi, 
tunnustelet omaa jaksamistasi työelämään paluuta 
suunnitellessasi, pääset mukaan työryhmäkokouk-
siin, kohtaat erilaisia asiakkaita työvuorossasi sekä 
tutustut uusiin ihmisiin. Opit uusia asioita ja vahvis-
tat aikaisempaa osaamistasi, saat uusia haasteita 
elämääsi ja lisää rohkeutta. Miten kahvioihin pää-
see töihin? Tutustu ensin ja osallistu Emyn toimin-
taan käymällä Lilla Karyllin tai Meriemyn talkoissa. 
Ota sitten yhteyttä toiminnanohjaaja Pirjo Heikki-
seen p. 050 310 7980 tai pirjo.heikkinen(at)emy.fi 
niin sovitaan tapaaminen ja jutellaan lisää.

Terassikahviossa on myös näyttelytilaa seinillä ja emyläisillä on mahdollisuus pitää
maksutta näyttely kahviossa. Näyttelytilan varaukset Riston tai Pirjon kautta.

Keinoja omaan kuntoutumiseen
teemapäivä lauantaina 10.10.2015 klo 10-15

Teemapäivän aikana Sinulla on mahdollisuus pohtia voimavaroja ja vahvuuksiasi sekä saada tietoa 
Mielenterveyden keskusliiton toiminnasta työpajatyöskentelyssä yhdessä toisten osallistujien kans-
sa. Päivä huipentuu mukavaan yllätysohjelmaan! Teemapäivä on tarkoitettu mielenterveyskuntoutu-
jille ja se järjestetään Mielenterveyden keskusliiton tiloissa Malmilla (Malmin kauppatie 26, 4. krs.). 

• Työpaja 1 ”Tunne ja kehollisuus” Sopeutumisvalmennus Isko Kantoluoto kuntoutussuunnittelija.

• Työpaja 2 ”Taidot ja osaaminen” Työ- ja koulutusvalmennus Merja Matilainen työ- ja koulutusval-
mentaja Jyrki Rinta-Jouppi työ- ja koulutusvalmentaja.

• Työpaja 3 ”Sosiaaliturvan sokkeloissa” Neuvoa, tukea ja ohjausta Pirkko Jantunen sosiaalineu-
voja.

Ilmoittautumiset 2.10.2015 mennessä sähköpostiosoitteeseen: pirkko.jantunen(at)mtkl.fi. Päivään 
sisältyy lounas ja kahvi. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset ruokarajoituksesi.
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Sirut

Juuri nyt, tartu siruun.
Silmiesi kipristävät sirpaleet,
poskiesi karheus,
koska itket. Vesikellojen kyyneleet.

Työnnät kättesi kaipaavat simpukat.
Rannalla, jonne menet.
Hiekasta äyräiden sirut.

Meren jää ei unohda.

Olet ollut liian kauan.
Miljoonien ja miljoonien vuodet.

Lippusi keinuu pilvipeitteessä.
Silmäkuoppien malja, ahnaasti.

Kuluneissa kuopissa, astut, 
horjuen.
Rannikko ei jätä. Matka.
Sen päätös – ja polkujen 
tiimellys.

Sillä sinun on lähdettävä.
Sirut anturoissasi.
Äyriäisen kansi.
Olet yhtä, ja lähtösi, vierii,
kaipaus, ja kaipuu.

Perille tulet, mutta
siruinen ranta nukkuu jo.

Laila Nielsen

Lokakuun kaamos

Hehkuu oranssi
keltaisen lomitse
on kaunis kesä
jo ohitse
Ilmat on viileät
muistot kesän elävät
Pian puetaan ylle lämmintä
istutaan kotona
katsomassa teeveetä
Jo tummuu illat
sade kastelee sillat

Emylle: Tuula Viljasalo

Syyskuu

Syyskuun tuuli, se puhaltaa lomitse
puiden oksien, kera lehtien
täplittäin pudonnein`.
Ikkunaruudut ja penkit puistojen
jättää jälleen kuvat, kesän muistojen.

Pian värjää se lehdetkin
värein kirkkaiden,
punaisten, oranssien ja keltaisten.
Syksy saa allakankin täyttymään
asioista ja uusista tapahtumista
ja taas toimeen ryhtymään

Emylle: Tuula Viljasalo

Ruska

On oranssin keltaisen,
punainen
lehtimetsä läheinen.
On täyskuukin taivaalla 
punainen,
ihmisiä kaduilla
sateenvarjon alla.
Taas linnutkin pakenee
etelään, maihin vieraisiin

On lokakuu,
syksy soi ikävää.

Emylle: Tuula Viljasalo

Sininen lintu

Pikkulintu sininen lensi kotiini.
Olin hämilläni,
en osannut sitä auttaa.
Se vain visersi ikkunalaudallani.
Aloin jo surusta huokailla.
Avasin ikkunan linnulle mennä.
Se lensikin pois
Ei sen siipiä sinisiä
edes kuvailla vois

Emylle: Tuula Viljasalo

Lehtimökki

Oli pieni mökki
alla lehmuksen
väriltään punainen
oli astiat, tuolit
pöydät pikkuiset
sängyn rungot tikkuiset

Oli pieni lamppu katossa
kova ääni radiossa,
Oli aina tilaa talossa,
vaikka olisi ollut
kymmenen jonossa

Emylle: Tuula Viljasalo

Runoja sinulle
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Leiriraportti Emyn leiriltä
Sierlasta 24.-28.8.2015

Matka Sierlaan sujui hyvin. Perillä otimme bussista ensin Emyn tavarat ja sen jälkeen omat 
tavaramme. Söimme välipalaa ja hiukan myöhemmin saimme pizzaa. Muita aterioita leirillä 
olivat muun muassa lihamureke ja makaronilaatikko. Keittiövuorot jettiin leiriläisten kesken. 
Leirillä oli viisitoista leiriläistä ja kaksi ohjaajaa. Alkuviikon ohjaajina olivat Arttu ja Pia, ja 
loppuviikon Harry ja Julia.

Sauna oli lämpimänä joka ilta, ensin saunoivat naiset ja naisten jälkeen miehet. Sierlan sauna 
on upea vanhan ajan sauna. Hämärä pesuhuone, kivat pesutilat ja puulämmitteinen kiuas. 
Saunamajureina toimivat Rainer ja Kim. Itse en uskaltanut riisua talviturkkia, mutta moni muu 
uskalsi.

Kahtena päivänä ohjaaja ja Kim kävivät kylällä ostamassa suklaata, jätskiä, karkkia ja 
muutakin. Itse ostin kaksi sipsipussia. Eeva ja kumppanit pelasivat mölkkyä. Juha paistoi lättyjä 
sekä makkaroita iltanuotiolla. Yhtenä iltana Eeva lausui runoja, Aleksis Kiveä ja Eino Leinoa 
sekä minun kirjoittamiani, runokirjastani Ajatelmia. Kuulosti mielenkiintoiselta kuulla jonkun 
toisen lausuvan omia runojani.

Tässä yksi ajatelma:
Runo on kuin veräjä / avaat sen / kuljet siitä läpi / niitylle / kevääseen / uuteen kevääseen.

Kyösti ja Pauli olivat kalamiehiämme. Kyösti sai kymmenen kiloa haukia, suurin oli viisikiloinen. 
Ahvenia tuli toistakymmentä. Kyösti perkasi kalat ja laittoi niitä iltaruoaksi. Kyösti lähti joka 
päivä kalaan ja viipyi reissussa monta tuntia. Kalat maistuivat hyviltä!

Eräänä päivänä naapurin uusi koira tuli vieraaksemme. Hetken kuluttua myös tuli koiran 
omistaja tuli autolla hakemaan koiran kotiin. Edellisenä kesänä naapurin vanha koira oli tehnyt 
saman, mutta nyt hän oli jo kuollut.

Leirillä vieraili myös Tero, joka myös saunoi kanssamme. Seurasimme Pekingin kilpailuja Juhan 
tabletilla. Tero otti pronssia tuloksella 87,64 m. Voittaja oli Yego tuloksella 92,72 m. Olin ollut 
noin kaksi vuotta polttamatta. Nikotiinipurkkaa menee, mutta tupakasta olen päässyt eroon. 

Viimeisenä aamuna varhainen 
aamupala ja sitten laukkujen, 
kassien, rinkkojen ja 
matkalaukkujen pakkaaminen. 
Jokainen lakaisi oman huoneensa 
ja tyhjensi roskakorin. Yhteiset tilat 
siivottiin myös. Lähtö perjantaina 
klo 11 pikkubussilla kohti Lilla 
Karyllia. Matka sujui hyvin. Lopuksi 
haluan kiittää leiriläisiä ja ohjaajia.

Teimme yhdessä hyvän leirin!
”Leirineuvos” Seppo Nurmi
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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  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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