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Aineisto: Otamme mielellämme vastaan kirjoituk-
sia, runoja, piirroskuvituksia, kannen taustakuvaeh-
dotuksia, sarjakuvia ynnä muuta. Materiaali tulee 
toimittaa edeltävän kuukauden puoliväliin mennessä 
sähköpostitse tiina.pajula(at)emy.fi, postitse kohtaa-
mispaikkaan tai henkilökohtaisesti tuomalla.

Kannen kuva: Mika P.

Emyn kuulumisia
Lehtien kirjavat värit ja aamun huurteessa rap-
sahteleva nurmikko tervehtivät meitä lokakuisina 
aamuina. Ajoittainen hyytävä viima ja toisaalta 
kuulaan kirkkaat aurinkoiset, mutta viileät päivät 
kielivät talven hitaasta, mutta varmasta tulemises-
ta. Vaikka vuorokauden valoisat tunnit vähenevät, 
on pysyttävä liikkeessä. Vaikka kuinka tekisi mieli 
mennä talviunille, niin tiedämme liikkeessä pysymi-
sen auttavan meitä parhaiten jaksamaan.

Emyn lokakuuhun kuuluu monenlaista ryhmätoi-
mintaa, tapahtumia ja hakeutuminen marraskuus-
sa olevalle syysleirille. Ryhmistä tukiryhmä ahdis-
tuneille ja tietoisuustaitotreenit alkavat lokakuussa 
ja muut ryhmät ovat jo käynnistyneet. Useimpiin 
ryhmiin mahtuu ja ehtii hyvin vielä mukaan, joten 
tule rohkeasti mukaan vaan!

Asunnottomien yötä vietetään tänä vuonna maa-
nantaina 17.10. muistuttamaan asunnottomuus- ja 
köyhyysongelman olemassaolosta. Asunnottomien 
yö on mielenilmaus asioiden korjaamiseksi ja sik-
si toivonkin mahdollisimman monen ottavan osaa 
illan tapahtumiin. Osanottoa toivon myös yhdistyk-
semme sääntömääräiseen syyskokoukseen, joka 
pidetään sunnuntaina 6.11. Villa Apteekissa.

Tänä vuonna Avomielin-yhdistysten yhteiset Mar-
rasiltamat ovat Emyn järjestelyvastuulla. Naamiais-
henkiset hauskat iltamat on tarkoitus pitää Espoon 
keskuksen VPK-talolla perjantaina 4.11. Juhlassa 
on varmasti yhtä sun toista tekemistä, joten jos ha-
luat mukaan järjestelyjoukkoon, niin ilmoittaudut-
han minulle. Jos et jaksa järjestelyihin osallistua, 
niin ainakin kannattaa jo alkaa pohtimaan omaa 
naamiaisasua juhlaa varten - millaisellakohan asul-
la tämän vuoden pukukisan voitto viedään?

     Tiina :)
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Haravahumpat
eli Pappilantien syystalkoot
Tervetuloa mukaan siistimään yhteistä pihapiiriä 
torstaina 20.10. klo 10 alkaen. Talkoisiin osallis-
tujille tarjotaan kiitokseksi keittolounas.

Asunnottomien yö 17.10.
Emy on mukana järjestämässä Asunnottomien 
yön tapahtumaa Espoontorilla, Espoon kes-
kuksessa. Ohjelmassa on musiikkia (mm. Mira 
Luoti), keskustelua asunnottomuudesta ja sen 
ennaltaehkäisemisestä (mm. THL:n köyhyys-
tutkija Jouko Karjalainen), palvelujen esittelyä 
sekä maksuttomia tarjoiluja. Tapahtuma alkaa 
klo 17 ja torin hiljennyttyä noin klo 20.30 siir-
rytään yhteiselle iltapalalle ja vapaaehtoiseen 
hartaushetkeen Entressen kirjaston Jukeboxiin. 
Asunnottomien yötä vietetetään myös muualla 
Espoossa: Matinkylän tapahtuma on Vanhalla 
Ostarilla Kaivon tiloissa klo 18-21, Espoonlah-
den tapahtuma Lippulaivan edustalla klo 17-19 
ja Leppävaaran tapahtuma on Läkkitorilla klo 
16-19.

70-vuotispäivät Meriemyssä
Jäsenemme Kalevi täyttää 70-vuotta ja juh-
limme Kalevin merkkipäivää yhdessä kohtaa-
mispaikka Meriemyssä torstaina 27.10. klo 13. 
Siispä tervetuloa kakkukahville!

Marrasiltamat 4.11.
Avomielin-yhdistysten yhteiset naamiaiset, Mar-
rasiltamat järjestetään tänä vuonna Espoossa, 
Espoon keskuksen VPK-talolla Pappilantiellä. 
Iltamien ohjelmassa on ainakin herkuttelua, 
karaokea ja pukukilpailu. Varmistathan paikkasi 
iltamista ostamalla 2€ hintaisen illalliskortin en-
nakkoon joltakin Emyn työntekijältä (Lilla Karyl-
lista talkoovastaavalta tai Meriemystä).

Retkiä
Espoon modernin taiteen museo 
EMMA Auroranportin avoin ryhmä tekee retken 
Emmaan tiistaina 18.10. Retkelle lähdetään Au-
roranportista (Aurorankuja 2) klo 15.30 tai voit 
tulla myös suoraan Emmaan. Ryhmä on avoin 
kaikille, mutta ilmoittauduthan ennakkoon Artulle 
p. 050 312 5193.

Kokouksia
Emyn kuukausikokous 
Emyn kuukausikokous pidetään kohtaamispaik-
ka Meriemyssä lauantaina 1.10. klo 14. Kokous 
on kaikille avoin, tervetuloa ideoimaan Emyn 
toimintaa!

KUTSU: Emyn sääntömääräinen syys-
kokous ja marraskuun kuukausiko-
kous sunnuntaina 6.11. klo 13 Kokous 
pidetään Järjestötalo Villa Apteekissa osoittees-
sa Pappilantie 5 (Lilla Karyllin naapurissa oleva 
talo). Kokouksessa jäsenet valitsevat Emylle 
hallituksen sekä hyväksyvät toimintasuunnitel-
man ja talousarvion vuodelle 2017. Syyskokouk-
sen jälkeen pidetään vielä marraskuun kuukau-
sikokous. Syyskokouksen esityslista julkaistaan 
marraskuun tiedotteessa. Kokouksessa on kah-
vipöytä katettuna, lämpimästi tervetuloa!

Leirit
Syysleiri Velskolan kartanossa 
Seurakunnan  leirikeskuksessa  Velskolan  kar-
tanossa Espoossa järjestetetään Emyn syyslei-
ri maanantaista 7.11. perjantaihin 11.11.2016. 
Leirillä nautitaan leirikeskuksen keittiön antimis-
ta, yövytään yhteisissä huoneissa, saunotaan 
sekä nautitaan  leiriporukan  seurasta  ja  leirin  
monipuolisesta ohjelmasta. Leiri on suunnattu 
Emyn jäsenille. Hae mukaan leirille kirjoittamalla 
nimesi  Emyn  kohtaamispaikan  ilmoitustaulun  
listalle 14.10. mennessä. Leirille valituille Emyn 
jäsenille ilmoitetaan lisätiedot kirjeitse lokakuun 
lopulla. Leirin omavastuuhinta on 60€/osallistuja. 
Tiedustelut Tiinalta p. 050 310 7987.

Tekemistä
Luontoiltapäivä 14.10.
Lilla Karyllin olohuoneessa
Perjantaina 14.10. klo 14-16 katsotaan luonto-
kuvia ja keskustellaan luonnossa liikkumisesta. 
Voit ottaa mukaan myös omia valokuvia. Tie-
dustelut Kyöstiltä p. 041 478 6389. Tervetuloa!
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Kohtaamispaikka 
LILLA KARYLL
Pappilantie 7, Espoon keskus

p. 09-859 2057

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 etu-
käteen. Emyssä ei kysytä 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 puhelimitse)

Lilla Karyll on vuonna 1902 rakennettu, yhdis-
tyksen 90-luvulla kunnostama puuhuvila omalla 
pihalla Espoon keskuksen Pappilanmäellä, ki-
venheiton 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
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. Jos vahingossa 
myöhästyt ja olet tulossa talkoisiin, soitathan 
siitä kohtaamispaikkaan ennen kymmentä! Tal-
koiden aluksi jaetaan päivän talkootyöt ja sitten 
suunnitellaan päivän talkoolounas.

Talkootyöt voivat olla esimerkiksi siivousta, ruo-
anlaittoa ja Lilla Karyllissa myös pihatöitä ja toi-
sinaan postitusta. Kiitoksena tehdystä talkoo-
työstä jokainen talkoolainen saa syödäkseen 
lounaan. Talkoisiin osallistumista varten kannat-
taa varata aikaa klo 9.45-13.00.

Tervetuloa!

Tervetuloa Meriemyyn
• ma-pe klo 9-16.30
• avoinna vapaaehtoisvoimin lauantaisin klo 

12-16 (varmistathan puhelimitse)

Meriemy sijaitsee Ala-Kivenlahden ostoskeskuk-
sessa, noin viiden minuutin kävelymatkan pääs-
sä Kivenlahden merimaisemasta. Kävelykadun 
varrella sijaitsevaan katutason kohtaamispaik-
kaan on helppo piipahtaa nauttimaan kupillinen 
kahvia, lukemaan päivän lehti tai vaikka surf-
faamaan netissä tai tapaamaan toisia. Ovessa 
on koodilukko, joten koputathan rohkeasti, niin 
avaamme sinulle oven. Tervetuloa!

Sinustako Emyn kohtaamispaikkojen 
viikonloppujen vapaaehtoinen? Päivys-
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.

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!

Psykoterapiaopiskelijat Emyssä
Emyn kautta voi hakeutua luottamuksellisiin 
keskusteluihin ratkaisukeskeisen psykoterapian 
opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden kuvaukset 
löytyvät Emyn kotisivuilta www.emy.fi/apua-ja-
tukea Jos et käytä internettiä, voit tiedustella 
asiasta Tiinalta p. 050 310 7987.
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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

Kylämajan aukioloajat
• 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, Es-
poon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä 
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry.

Kylämajassa on ompelukone ja kangaspuut. 
Ompelua varten kannattaa varata mukaan omat 
langat ja kangaspuiden käyttämisestä peritään 
pieni loimimaksu.

Lisätietoja www.kylamaja.fi

Raitin Pysäkin
aukioloajat
• arkisin klo 10-14

Raitin Pysäkki on 
kohtaamis- ja kah-
vittelupaikka kaikille.  
Maukasta kotiruokaa 
tarjolla keskiviikkoisin klo 12. Puuroa muina ar-
kipäivinä klo 12.00. Raitinpysäkillä on käytettä-
vissä ompelukone ja kangaspuut. Raitin Pysäkin 
toiminnasta vastaavat yhteistyössä Punaisen 
Ristin Kehä-Espoon osasto, Espoon kaupunki, 
Leppävaaran seurakunta ja Emy.

Raitin Pysäkillä kokoontuu lauluryhmä
perjantaisin klo 13-14. Tervetuloa!
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Emyn ryhmätoiminta
Tule mukaan rohkeasti, ennakkoon ei tarvitse ilmoittautua ellei toisin mainita.

Lisätietoja ryhmistä: Pirjo Heikkinen p. 050 310 7980.

Jalkapallojoukkue FC Askel harjoitte-
lee maanantaisin Laaksolahden tekonurmella 
(Lähdepurontie) klo 15-16. Ulkotreenit pidetään 
17.10. saakka. Futsal treenit keskiviikkoisin 
Storängens skolan salissa (Rehtorinkuja 4) ajalla 
5.10-7.12. klo 17-18. Pelaaminen on maksuton-
ta ja pääasiana hauskanpito. Kaikki kiinnostu-
neet, taidoista riippumatta mukaan pelaamaan! 
Tiedustelut Kaj Järvisalo, p. 050 552 1049.

Liikuntakerho maanantaisin klo 17-18 
Lagstads skolan salissa (Espoonkatu 7). Ohjel-
massa vaihtelevaa liikuntaa ja lajikokeilua. Pue 
ylle rennot vaatteet ja jalkaan sisäkengät (tai su-
kat). Sopii kaikille kokoon tai kuntoon katsomat-
ta. Lokakuun lajit: 3.10. Sähly, 10.10. Rivitanssin 
alkeet, 17.10. Koripallo, 24.10. Kuminauhajump-
pa, 31.10. Sulkapallo, 7.11. Venyttely/rentoutus.

Sählyä pelataan tiistaisin klo 17-18 Koulumes-
tarin 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 salis-
sa klo 20.30-21.30. Mukaan treeneihin tarvitset 
sisäkengät ja rennot vaatteet. Mailan ja pallon 
saat tarvittaessa lainaksi. Vetäjänä Janne.

Itämaista tanssia (vain naisille) tiistaisin 
klo 18-19 Lagstads skolan salissa (Espoonkatu 
7). Mukaan sisäkengät (tai sukat) ja rennot vaat-
teet. Vetäjänä Heta.

Sulkapalloa pelataan  keskiviikkoisin klo  
19.30-21  Meritorin  koulun salissa (Merivalka-
ma 9). Mukaan sisäkengät   ja rennot vaatteet, 
mailan ja pallon saa tarvittaessa lainaksi. Vetä-
jänä Anssi.

Emyn kuntosalivuoro Kannusillanmäen 
väestönsuojan/urheiluhallin kuntosalissa (Kan-
nusillankatu 4) perjantaisin klo 16-17. Mukaan 
sisäkengät,  rennot vaatteet, pyyhe ja muut pe-
seytymisvälineet. Tarvittaessa laiteopastusta.

Joogaa Lempeää ja helppoa kaikille sopivaa 
hathajoogaa ESKOn tiloissa (Pappilantie 2) per-
jantaisin (9.9.-28.10.) klo 13-14.15. Ryhmä on 
täynnä. Joogatuokiota varten pue yllesi muka-
vat, joustavat vaatteet, ja muistathan olla syö-
mättä tai juomatta puoli tuntia ennen ja jälkeen 
joogan. Ota mukaan ohut pyyhe/viltti. Mukana 
Katariina.

Emyn keilausryhmä kokoontuu tiistaina 
11.10. ja 8.11. Tapiolan keilahallissa. Lähdemme 
yhdessä keilahallille Meriemystä klo 13, mutta 
voit tulla myös suoraan paikalle (ole paikalla klo 
13.50). Ilmoittauduthan kunkin kuukauden kei-
laukseen erikseen Meriemyn ilmoitustaululle tai 
p. 09 8632031. Emy tarjoaa keilauksen ja ken-
kävuokran ilmoittautuneille.

Vertaistukea ahdistukseen Uusi avoin 
tukiryhmä ahdistuksesta kärsiville aloittaa ma 
3.10.2016 klo 18 Villa Apteekin alakerrassa 
(Pappilantie 5). Kokoontuminen parillisten viik-
kojen maanantaisin klo 18-19.30 ajalla 3.10-
19.12. Tervetuloa keskustelemaan luottamuk-
sellisesti vertaisten kesken sekä jakamaan ja 
löytämään selviytymiskeinoja ahdistukseen. 
Mukana Hanna ja Aimo.

Valonpisarat - ryhmä pakko-oireisesta 
häiriöstä kärsivien tueksi on suljettu ja 
tällä hetkellä täynnä, mutta voit tiedustella mah-
dollisuutta päästä mukaan Pirjolta p. 050 310 
7980.

Liikunnalliset
ryhmät

Keskustelu-
ryhmät
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Kuvataideryhmä Sielun maisemien 
maalarit kokoontuu Lilla Karyllissa maanantai-
sin klo 17 ja Mielen maisemien maalarit 
Meriemyssä tiistaisin klo 17. Molemmat ryhmät 
ovat avoimia kaikille ja osallistuminen ei edellytä 
kokemusta kuvataiteen tekemisestä. 

Auroranportin ryhmä (Aurorankuja 2) pa-
rillisten viikkojen tiistaisin klo 17-19. Ohjelmassa 
ti 4.10. leffailta Ti 18.10. retki Emmaan, lähtö jo 
klo 15.30. Ti 1.11. naamioaskartelua. Ilmoittaudu 
mukaan ryhmään p. 050 312 5193/Arttu.

Teatteriryhmä kokoontuu tiistaisin klo 14-
15.30 ESKO:n tiloissa (Pappilantie 2). Ryhmäs-
sä harjoitellaan ilmaisutaitoa ja näyttelemistä 
teatterikoulun opettajan Jennin ohjauksella. Il-
moittaudu Pirjolle p. 050 310 7980.

Bänditaitoryhmä kokoontuu Lilla Karyllin 
yläkerran musiikkihuoneessa perjantaisin klo 
13.30-14.30. Ryhmään mahtuu uusia osallistu-
jia, ennakkoon ei tarvitse ilmoittautua. Ryhmää 
ohjaa musiikkipedagogi Sari J.

Lauluraati ja Lauluryhmä kokoontuvat 
joka toinen viikko Kylämajassa, joka toinen kerta 
on Lauluraati ja joka toinen kerta on Lauluryhmä. 
Ryhmiä ohjaa Helena. Lauluraadissa klo 12-14 
(5.10., 9.11. ja 7.12.) kuunnellaan musiikkia ja 
keskustellaan sanoista, sävelistä ja musiikista 
yleensä. Lauluryhmässä klo 12.15-13.15 (19.10., 
26.10., 16.11. ja 30.11.) lauletaan yhdessä Hele-
nan säestyksellä.

Tutustumisryhmä pidetään torstaisin klo 
13.30, tapaaminen Lilla Karyllissa. Ryhmään 
toivotetaan tervetulleiksi kaikki Emyyn tutustujat 
sekä jo pidempään yhdistyksessä mukana ol-
leet.     Ryhmässä tutustutaan toisiin toiminnan 
merkeissä, yhteistyössä HUS. Ryhmäkertojen 
teemoja: 6.10. Välipalan valmistusta Uuden-
maan Marttojen kotitalousneuvojan opastuksel-
la, 13.10. Levyraati, 20.10. Lautapelejä, 27.10. 
Musiikkia sekä piirtämistä/maalausta. Lisätietoja 
ja ilmoittautuminen mukaan Virpiltä p. 050 310 
7981.

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

Meren ja taivaan välillä eli diakonin oh-
jaama keskusteluryhmä Meriemyssä torstaisin 
parittomien viikkojen torstaisin klo 14-15. Ajalla 
18.8.-8.12. Tervetuloa!

VERSO - ryhmä omaisille yhteistyössä 
Emy & Espoonlahden seurakunta. Meriemyssä 
torstaina 20.10., 17.11., 15.12. klo 18-19.30. Ter-
vetuloa kaikki kuntoutujien omaiset ja läheiset!

Ystäväryhmä uusia ystäviä kaipaaville Lilla 
Karyllissa ke klo 15-16.30 ajalla 28.9.-7.12. Il-
moittaudu mukaan Virpille p. 050 310 7981.

Torstai-illan ruokaryhmä kokoontuu kuun 
viimeinen torstai klo 17-19.30 Lilla Karyllissa 
syyskuusta marraskuuhun. Lokakuun kerran eli 
to 27.10. teeman voit tarkistaa Emyn kohtaamis-
paikkojen ilmoitustaululta. Tiedustelut Artulta p. 
050 312 5193.

Tietoisuustaitojen harjoitteluryhmä 
Kokoontuminen parittomien viikkojen keskiviik-
koisin klo 16.30-17.30 Meriemyssä 12.10. alka-
en. Tervetuloa harjoittelemaan yhdessä tietoista 
hyväksyvää läsnäoloa erilaisten harjoitusten ja 
keskustelun merkeissä. Mukana Tiina p. 050 310 
7987.

Levyraati kokoontuu Meriemyssä kerran kuus-
sa, pe 21.10., 25.11. ja 9.12. klo 14. Levyraadis-
sa analysoidaan, muistellaan ja arvostellaan soi-
tettuja kappaleita. Voit halutessasi ottaa omaa 
musiikkia mukaan tai valita kappaleen musiikki-
palvelusta. Mukana Tiina.

Musaryhmä Lilla Karyllin yläkerrassa kuunte-
lee musiikkia Kimin ja/tai Markon kanssa maa-
nantaisin klo 13-14.

Toiminnalliset
ryhmät
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Kiinnostaako sinua kulttuuri? Kaikukortilla voit käydä Espoossa maksutta tietyissä konserteissa, 
festivaaleilla, teattereissa tai museossa. Kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta! Kai-
kukortilla 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 muu-
ten osallistuvat, jotka kokevat olevansa taloudellisesti tiukassa tilanteessa.  Pyydä oma Kaikukort-
tisi ja perehdytysaika sen käyttämiseen Tiinalta: tiina.pajula(at)emy.fi tai p. 0503107987.

Mielenterveys- ja päihdepalveluja
Isossa Omenassa
Kun tarvitset tukea mielenterveys- tai päihdeongelmissa, voit mennä Mielenterveys- ja päihdeklini-
kan vastaanotolle Ison Omenan palvelutorille ilman ajanvarausta arkiaamuisin klo 8.30-10.30 ja li-
säksi ma-to klo 13-14.30. Voit mennä vastaanotolle myös, jos tarvitset apua ja tukea läheisesi ti-
lanteeseen. Ensimmäisellä tapaamisella arvioimme tilanteesi ja aloitamme hoidon suunnittelun 
kanssasi. Jatkohoito voi olla yksilötapaamisia ja/tai ryhmätoimintoja.
Lisätietoja: www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Mielenterveys_ja_paih-
depalvelut

Oletko yhdistykselle uusi 29–65-vuotias
ja kaipaat mielekästä tekemistä?

Tule etsimään uutta sisältöä elämääsi tai kannusta läheisesi ottamaan meihin yhteyttä. Sovitaan 
tapaaminen ja mietitään yhdessä, miten helpottaa yksinäisyyttä, saada päiviin sisältöä sekä löy-

tää yhteisö, johon kuulua. Järjestämme toimintaa ja mahdollisuuksia 29–65-vuotiaille sosiaalises-
ti eristäytyneille ihmisille yhdessä Espoon kaupungin, HUS:n, Espoossa toimivien yhdistysten ja 

seurakuntien kanssa. Toiminta voi olla ryhmätapaamisia, opintoja, työtoimintaa tai muuta kiinnos-
tavaa. Tärkeintä on, että osallistut.

Voit olla yhteydessä meihin itse tai toisen puolesta hänen luvallaan. Palvelu on maksutonta ja 
luottamuksellista. Emme edellytä Emyn jäsenyyttä.

Ota rohkeasti yhteyttä, kerromme mielellämme lisää. Yksin ei kannata jäädä.
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
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Leikkimielinen tietovisa
syyspäiväsi piristykseksi

1. Nimestä löytyy uroshevonen sekä suomalaisen miehen nimi. Mikä on paikan nimi? 
2. Mitä valkoinen hevonen tekee yöllä kuutamolla?
3. Mitä voit löytää tyhjästä taskusta?
4. Kuinka monta kertaa valo kiertää maapallon sekunnissa?
5. Pieni lintu liinahäntä läpi seinän lentelee - mikä se on?  
6. Viisi kissan sukulaista?
7. Montako aistia kissalla on?
8. Kuinka moneksi vuodeksi valitaan Suomen presidentti? Entä kansanedustaja?
9. Mitä ovat Alpit ja Pyreneet?
10. Minkä ikäiseksi eli maailman vanhin koira?
11. Minkä rotuinen oli alkuperäinen Rin Tin Tin?
12. Minkä rotuinen on sarjakuvasankari Tintin Milou-koira?
13. Mitä tarkoittaa tipeksiä?
14. Mikä on Suomen kansallissoitin?
15. Mistä maailma syntyi Kalevalan mukaan? 

Oikeat vastaukset löydät sivulta 13.

Sienillä maustetut sämpylät
Valmistusaineet
noin 5 dl tuoreita suppilovahveroita
1  rkl  juoksevaa margariinia tai sulatettua voita
1  sipuli
1 ¾  tl suolaa
2 ½  dl maustamatonta jukurttia
2 ½  dl vettä
50  g  hiivaa
1  rkl  sokeria
10 - 11 dl sämpyläjauhoja
½  dl  juoksevaa margariinia tai sulatettua voita

Valmistusohje
Puhdista ja hienonna sienet. Kuumenna sieniä pannulla miedolla lämmöllä kunnes irtoava neste 
haihtuu. Lisää ruokalusikallinen rasvaa ja hienonnettu sipuli.
Paista sienet ja sipuli. Mausta 1/4 teelusikallisella suolaa. Anna jäähtyä haaleaksi.

Sekoita kädenlämpöiseen jukurtti-vesiseokseen hiiva, loppu suola (1 1/2 tl) ja sokeri.
Lisää sieniseos. Alusta taikinaan jauhot vähitellen ja lopuksi juokseva rasva. Peitä liinalla. Anna 
kohota lämpimässä paikassa.

Vaivaa taikinasta ilmakuplat pois ja jaa taikina 18 osaan. Pyörittele paloista sämpylöitä.
Kohota hyvin liinan alla. Paista 225 asteessa noin 12 min.

Resepti on lainattu Valion reseptipankista www.valio.fi/reseptit
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Seurakunnan Kohtaamispaikka Tapio-
lan kirkolla (Kirkkopolku 6). Kohtaamispaikka 
on avoin keskusteluryhmä torstaisin klo 12.30-
14. Tiedustelut diakoni Timo Lounio p. 0400 415 
335.

Seurakunnan Torstaipiiri Suvelan uudella 
kappelilla (Kirstintie 24) parillisten viikkojen tors-
taisin klo 15-16. Tiedustelut diakoni Anni Vanha-
nen p. 050 438 0189.

Mielenterveyskuntoutujien keskusteluryhmä 
Hyvä olo on tauolla. Tiedustelut diakoni Harriet 
Lohikari p. 040 531 1057.

Perjantaiporinat - mielenterveyskun-
toutujien avoin keskusteluryhmä Sou-
kan kappelilla parillisten viikkojen perjantaisin 
klo 13-14.30 16.12. saakka. Tiedustelut diakoni 
Ritva Aarnio 040 537 6854 ritva.aarnio(at)evl.fi.

Askel kerrallaan – uusi ryhmä mie-
lenterveyskuntoutujille Avoin keskuste-
luryhmä kokoontuu joka toinen torstai ja aiheet 
vaihtelevat. Tilaa myös vapaamuotoiselle kes-
kustelulle ja tutustumiselle. Ryhmään ei tarvitse 
ilmoittautua, vaan mukaan voi tulla niinä kertoi-
na kun itselle sopii. Kahvitarjoilu. Joka toinen 
torstai, syksyllä 2016 klo 13-14.30. Päivämäärät:  
6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12. Olarin 
kappelilla, Kuunkehrä 4 (Espoo). Ohjaaja: Dia-
koni Tanja Puhakka p. 050 361 3357

Seurakuntien 
toimintaa ja ryhmiä

Ruokajakoa ja
muuta apua arkeen

Asumisluotsi osoitteessa Lintuvaarantie 21 a 
26. Keskus on avoinna ma-to klo 9-15. Tarjolla on 
maksuton aamupala. Asumisen tuen keskukses-
ta saat asumisneuvontaa, palveluohjausta ja tu-
kea matalalla kynnyksellä mm. asunnon haussa 
ja asumisen haasteissa, sosiaalipalveluiden ja 

etuuksien hakemisessa, hakemusten ja lomak-
keiden täyttämisessä. Voit tulla asioimaan ilman 
ajanvarausta ja asioida halutessasi myös nimet-
tömästi. Voit tulla myös vain viettämään aikaa, 
lukemaan päivän lehdet, juttelemaan muiden 
kävijöiden kanssa tai piipahtamaan kahvilla. Tie-
dustelut p. 040 631 8753, tatjana.tapanainen(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 erilaisista 
päihdeongelmista kärsiville täysi-ikäisille, tarjol-
la 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 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 elintar-
vikkeita arkipäivisin kirkon remontin vuoksi Hel-
luntaiseurakunnan tiloissa Kipparinkatu 2. Vuo-
ronumeroiden jako alkaa klo 8.30 ja ruokajako 
klo 9.

Raitin Pysäkki, Konstaapelinkatu 1, elintarvi-
kejakelua ti ja pe klo 10-12. Kotiruokaa tarjolla 
edulliseen hintaan ke klo 12. Muina arkipäivinä 
klo 12 lounaaksi puuroa.
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Diakonia- ja kappelilounaat ovat tarjolla kaikille, 
joilla on taloudellisia vaikeuksia tai jotka kaipaa-
vat ruokaseuraa. Diakoniatyöntekijä on tavatta-
vissa lounaan yhteydessä.

• Suvelan kappeli, 6.9. alkaen lounas Suve-
lan uudella kappelilla, Kirstintie 24 ti ja to klo 
12-13, hinta 3€.

• Soukan kappeli, ajalla 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 joulu-
tauon jälkeen 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 11.30-
12.30, hinta 2,50€, ajalla 5.9.-12.12.

• Matinkappeli, Liisankuja 3, ti klo 13-13.30, 
hinta 2,50€, ajalla 6.9.-13.12.

• Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti 
klo 12-13, hinta 4€ ajalla 6.9.-13.12.

• Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, ma ja 
to klo 11-13, hinta 4€ ajalla 1.9.-12.12.

• Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, ti lipunmyyn-
ti klo 11.30, hartaus klo 12, lounas klo 12.15, 
hinta 4€.

• Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, keitto-
lounas ti klo 11, hinta 3€, ajalla 6.9.-29.11.

Muita vertaistuki-
ryhmiä Espoossa

Mieli Maasta ry:n ryhmät Espoossa 
Mieli maasta ry:n ryhmät ovat vertaistukiryhmiä 
masentuneille, lisätietoa www.mielimaastary.fi.
• Raitin Pysäkillä (Konstaapelinkatu 1) ko-

koontuu ryhmä tiistaisin klo 17.30-19.30. Ryh-
män vetäjänä toimii Mikko p. 0403650880.

• Tapiolan kirkolla keskiviikkoisin klo 18, ve-
täjänä Lulu p. 040 757 3228. Olet sydämel-
lisesti tervetullut mukaan molempiin ryhmiin!

Seurakuntien 
diakonialounaat

Oletko eläkeiän kynnyksellä
ja masentunut, uupunut tai muuten sii-
peesi saanut? Pelottaako sinua lähestyvä
eläkkeelle jääminen? Ahdistaako eläkkeellä olo? 
Tervetuloa mukaan Mieli Maasta ry:n vertaisryh-
mään keskustelemaan ja jakamaan kokemuk-
sia turvallisessa ympäristössä. Kokoontumiset 
maanantaisin klo 17.30-20.00 Tapiolan kirkolla. 
Tule paikalle tai ilmoittaudu etukäteen. Lisätieto-
ja: Hannele Oksanen, p. 050 500 1137.

Omaisille ja läheisille Ohjattu vertaistu-
kiryhmä psyykkisesti sairastuneiden omaisil-
le kokoontuu tiistaisin kerran kuussa klo 17.30 
(11.10., 8.11., 13.12.) Eedin yläkerrassa (Kilon-
kallio 7). Tiedustelut Petteri Liikanen p. 050 576 
8531, www.otu.fi.

Ääniä kuuleville vertaisryhmiä järjestää 
Suomen Moniääniset ry. Villa Apteekin alaker-
rassa (Pappilantie 5) kokoontuu avoin ryhmä ää-
niä kuuleville parittomien viikkojen maanantaisin 
klo 13.30-15 (10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12. 
ja 19.12.). Ryhmässä keskustellaan äänikoke-
muksista ja äänien kanssa selviytymisestä hy-
väksyvässä ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. 
Ryhmä on ilmainen ja tarkoitettu häiritseviä ää-
niä kuuleville. Vetäjinä vertaisohjaajat. Lisätieto-
ja: p. 040 830 9663 tai toimisto(at)moniaaniset.fi

Äidit irti synnytysmasennuksesta 
Äimä ry:n vertaisryhmä Espoossa toimi-
va Äimä ry:n vertaistukiryhmä on synnytyksen 
jälkeiseen masennukseen sairastuneiden äitien 
avoin ryhmä, jota vetävät Äimä ry:n koulutta-
mat vertaistukiäidit. Kaikki uudet ja entiset ryh-
mäläiset ovat tervetulleita mukaan. Tullakseen 
ryhmään ei tarvitse olla diagnoosia synnytysma-
sennuksesta. Mukaan saa liittyä, kun tuore äiti 
tuntee itsensä väsyneeksi, uupuneeksi, alavirei-
seksi tai masentuneeksi. Äimän vertaisryhmän 
tapaamispaikkana on Nöykkiön neuvola, Oxfo-
tintie 8, Espoo. Ryhmä kokoontuu syksyllä 2016 
keskiviikkoisin 19.10., 9.11., 30.11. ja 14.12. klo 
18-20. Ryhmä on avoin, eli mukaan saa tulla, 
vaikka kesken kauden. Lisätietoja www.aima.fi.
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Emyläisten runoja

Hiljaisuuden monet sävyt

Ihmisen ympärillä on tunnelma, jossa voi olla 
hiljaisuus. Sillä on monta sävyä.
Voi olla kaunis tai ahdistunut hiljaisuus. Hiljaisuus 
koskettaa. Meteli on sen
vastakohta. Moni kaipaa hiljaisuutta. Se on sukua 
mielenrauhalle!

Jorma  K.

Syksy
Astelen pinnalla
puna-kelta-vihreä-lehtisen maan.
Lähtisinkö lehtiä haravoimaan
vai menisinkö metsiä samoilemaan
puolukoita keräämään
sammalmättäälle lepäämään
uusia ratkaisuja tekemään?
Vai kuusikkoilmastoon unesta heräämään?
Auringon säteitä viittaani keräämään
Vai vain syksyn tunnelmaan jännään,
kunnes tuulen puuska ajaa syksyn lehdet 
lentämään.

Tuula Viljasalo

Lammaspaimen
Pieni pellava pää herää
jo aikaisin aamulla
käy vettä hakemassa kaivolta.
sitten hakee hän lampaat karsinasta,
johdattaa ne niitylle laiduntamaan
Itse istuu hän mättäälle
eväitänsä maistamaan.
Sitten vuolee hän pajusta pajupillin
ja sillä soittelee iloksensa.
Illalla kerää hän lampaat kokoon
ja vie ne kotiinsa.

Tuula Viljasalo

Kalareissu
Laineet tyrskivät aallokossa,
nyt on jo kala ongenkoukussa.
Vedän sen maan pinnalle
se on iso hauki.
Ensin perkaan kalan,
sitten heitän sen
kiehuvan kuumaan pataan
Lisää joukkoon perunat,
vihannekset ja mausteet
sekä persiljapeiton.
Valmistan siitä maittavan keiton.
Siitä on hyvä syksyn säässä nautiskella.
Kun alkaa jo vähän sadella ja
tuulisessa säässä palella.

Tuula Viljasalo
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RUNO
Runo on kuin veräjä ; Avaat sen.
Kuljet siitä läpi. Niitylle.
Keväâseen.Uuteen kevääseen.

 
RAKKAUS
Jumala on rakkaus.
Evankeliumi on ilosanoma.
Puut huojuvat.
Elämä on kallis asia.

NAURU
Se tulee,
kuin jostain toisesta maalimasta.
Hampailla on hauskaa.
 

KAIPAUS
Minä rakastan sinua.
Olet kuin yöperhonen
verhojen välissä
kesäyönä.
Olet lähelläni,
kuitenkin etäinen.
Kuu luo varjonsa seinäân.
Odotan sinua.
Tässä.

RAUHA
On hiljaista.
Olet mennyt.
Missä ovat linnut?
En kuule niiden laulua.
Enää.

KYNÄ
Mikä minulla on ?
Kynä on,
Virkakynä.
Enää puuttuu virka.

 
HULLUKO?
Jossain sanotaan, että
taiteilijalle ja hullulle
kaikki on oikeutettua.
Olenkohan sittenkin
taiteilija?
 

VALSSI
Osaan tanssia valssia
vain oikealle.
Hyvin olen pärjännyt.
Ja pärjään.
Ainakaan tytöt eivät
ole valittaneet, että
tallaisin heidän varpaitaan.
Milloinkahan tulee
viimeinen valssi?

EPÄILY
Jos epäilet, epäile kunnolla.
Älä usko valheisiin.
Tutki ja analysoi.
Vertaile ja arvostele.
Totuus voittaa, valhe häviää.

Seppo Nurmi

In memoriam Leirineuvos Seppo Nurmi

Tietovisan vastaukset:
1. Orimattila
2. Varjon
3. Reiän
4. Reilun seitsemän kertaa. 
Maapallon ympärysmitta on 
noin 40 075 kilometriä ja 
valonnopeus 299 972 km 
sekunnissa.
5. Neula ja lanka
6. Tiikeri, leijona, ilves, 
jaguaardi, gepardi, puuma, 
servaali
7. Viisi eli yhtä monta kuin 
ihmisellä. Haju, maku, tunto, 
näkö ja kuulo.
8. Presidentti 6 v. ja 
kansanedustaja 4 v.
9. Vuoristoja
10. Bluey-niminen Ausralian 
karjakoira eli 29-vuotiaaksi
11. Saksanpaimenkoira
12. Karkeakarvainen 
kettuterrieri
13. Ulkona ripottelee vettä tai 
lunta hyvin hiljaa ja vähäsen
14. Kannel
15. Sotkan munasta
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Jälleen kerran, syksy on saapunut
Syksy on minulle melkeen yhtä kivaa aikaa, kun kaikki muutkin vuodenajat, hassua kaiketi. Tämä 
2016 syksy ei tullut yllätyksenä ainakaan minulle, kun kesäkin oli ihan syksyn tuntuinen. Olen joskus 
kirjoittanutkin, että syksy on romanttista aikaa. Romanttista tunnetta voi hyödyntää monella tavalla, 
ei esimerkiksi aina tarvi olla seuraneitiä mukana, kun on romanttinen tunne päällä! Itse olen usein 
nauttinut hämärän hyssystä ja jopa pimeästäkin. Olen tehnyt nuotion risupuista ulkosalla metsän 
hämärässä, kuunnellut nuotiopuiden räiskyntää, ympärillä olevaa hiljaisuutta ja antanut ajatusten 
levätä. Katsellut nuotion valoisuutta ja pikkuhiljaa sen hiipumista. Voi siinä grillata makkaraakin 
makkaratikun nokassa ja syödä sitten vaikka romanttista makkaraa. 

Kynttilänpoltto hämärässä on kanssa romanttisen mukavaa, myös myrskylyhty ajaa hyvin samaa 
asiaa. Se on erinomainen ulkotiloissa, jos käy tuulenvireitä, niin ei sammu kovin helposti. Myös 
kuutamo, täyskuu, kun porottaa on mielestäni romanttista, ihan vaan katella ja kävellä, hiihtää 
kuutamohiihtoa ja pysähtyä johonkin ihailemaan tuota täyskuuta ja nauttia vaikka kupponen teetä ja 
miksei voikkarikin siinä maistuisi. Syksyllä tuon saman asian voisi tehdä polkupyörällä. Itse olen nuo 
hommat tehnyt lukemattomia kertoja.

Paljon minulla on mukavia, kivoja asioita mielessä, ehkä niistä myöhemmin. Nyt alan jo odottelemaan 
talvea. Kaipaan kovin romanttiselle kuutamohiihdolle teehetkineen ja tosiaan kuutamon ihailulle! Nyt 
on paljon pihlajanmarjoja, mikä ennustaa lumista talvea… Jihuu!

Romanttisin syksyterveisin, Yrjö Varis
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  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 alu-
eella. Tarkoituksemme toteuttamiseksi järjestämme ryhmä-, opinto- ja työtoimintaa, tapahtumia, 
retkiä, leirejä ja matkoja sekä kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Tarvittaessa myös informoim-
me 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 yhdis-
tyksen 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. Käteisel-
lä jäsenmaksun voi maksaa kohtaamispaikassa Emyn ohjaajalle, joka kirjoittaa sinulle kuitin. 

Luottamus- ja toimihenkilöt
Puheenjohtaja Tomi Ojala
Varapuheenjohtaja Eeva Räty
Toiminnanjohtaja  Kaj Järvisalo   p. 050 552 1049 
Toiminnanohjaaja  Tiina Pajula   p. 050 310 7987
Toiminnanohjaaja  Pirjo Heikkinen  p. 050 310 7980
Toiminnanohjaaja Virpi Uusitalo  p. 050 310 7981 
Ohjaaja  Arttu Pöyhtäri p. 050 312 5193
Kasvimaaohjaaja Minna Taipale p. 050 310 7983
Kasvimaaohjaaja Janne Törmänen p. 050 312 5192

www.emy.fi

Emy yhdistyksenä & 
työntekijöiden yhteystiedot

espoonmielenterveys(at)emy.fi

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

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

kahvikulma
Aurorakoti/

Träskändan puisto
Avoinna ti-pe

klo 10.30-14.30
sekä la-su klo 12-15

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

TerveTuloa kahville ja Tuoreelle pullalle!
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