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Otathan liitteenä olevan syyskauden 
ryhmäkalenterin talteen - tervetuloa 
mukaan Emyn ryhmiin!

EMY-tiedote 9/2016

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€/kalenterivuo-
si. Ilmestyminen: Kuukauden alussa, 12 krt/vuosi.

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: Ari M.

Emyn kuulumisia
Olen usein kuullut puhuttavan sateisesta syys-
kuusta. Päätin kurkata Ilmatieteen laitoksen tilas-
toja ja hämmästyksekseni huomasin, että vuoden 
sateisimmat kuukaudet ovatkin heinä- ja elokuu. 
Näiden jälkeen listalla tulee vielä lokakuu ja tou-
kokuu. Syyskuun sijoitus sadetilastoissa on vasta 
sitten. Oikeastaan keskiverto syyskuussa ei siis 
satele mitenkään erityisen paljon. Onhan sopiva 
määrä sadetta toki hyväksi, mutta vaikkapa sie-
nestäminen on parempi tehdä kuivalla säällä, jol-
loin sienten väri on tunnistettavampi ja itiöemien 
vetisyys ei haittaa säilömistä tai miedonna niiden 
makua. Lisää sienistä ja sienestyksestä Marttojen 
emyläisille järjestämällä kursilla to 8.9.

Emyn syyskuun aloittaa Lilla Karyllin pihalla järjes-
tettävät Elojuhlat sunnuntaina 4.9. klo 12-15. Tarjol-
la on herkuttelua, mukavaa seuraa ja viihdyttävää 
ohjelmaa. Juhlien jälkeen kokoonnumme kuukau-
sikokoukseen suunnittelemaan ja ideoimaan Emyn 
tulevaa toimintaa. Siispä mikä voisi olla parempi 
tapa viettää sunnuntaina kuin tulla mukaan juhliin?

Yksin voi olla vaikea lähteä kotoa ja joskus kaverin 
saaminen mukaan on vaikeaa. Emyn Kutsu-hanke 
tarjoaa tukea mielekkään tekemisen löytämiseen 
ja hanke on erityisesti heitä varten, jotka eivät ole 
vielä mukana Emyssä, tai oikein missään muussa-
kaan toiminnassa. Jos tunnet jonkun, jonka voisi 
kutsua mukaan Emyn tai muun mielenterveyttä tu-
kevan tahon toimintaan, niin kysy häneltä lupa ja 
olkaa sitten vaikka yhdessä yhteydessä Virpiin p. 
0503107981. Toisaalta jos olet itse eristäytynyt ja 
yksin, niin ole toki yhteydessä - ehkä voimme löy-
tää yhdessä jotain mielekästä.

Tämän tiedotteen välissä saat syksyn ryhmäka-
lenterin. Otathan kalenterin talteen, sen voi laittaa 
vaikka muistilistaksi jääkaapinoveen. Syyskauden 
pimenevinä iltoina on hyvä pysyä aktiivisena ja 
harrastaa, vaikka sohvan vetovoimalle antautumi-
nen on joskus sekin ihan paikallaan. Emyn ryhmä-
toiminnassa on tänä syksynä paljon uusia ryhmiä, 
valitse ryhmistä vapaasti sinulle itsellesi sopivat!

Aktiivista ja mukavaa syyskuuta toivotellen,

     Tiina :)
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Luontoiltapäivä 16.9.
Lilla Karyllin olohuoneessa
Perjantaina 16.9. klo 14-16 katsotaan luonto-
kuvia ja keskustellaan luonnossa liikkumisesta. 
Voit ottaa mukaan myös omia valokuvia. Tie-
dustelut Kyöstiltä p. 0414786389. Tervetuloa!

Luovan kirjoittamisen työpaja
Tervetuloa mukaan harjoittelemaan luovaa 
kirjoittamista mukavassa ilmapiirissä ma 19.9. 
klo 14 Lilla Karyllissa. Mukaan vaan, ei taitovaa-
timuksia!

Retkiä
Iloliikkuja - mielenterveystoimijoiden 
yhteinen liikuntatapahtuma
Keskiviikkona 7.9. klo 12-15 Eläintarhan kentällä 
(Vauhtitie 6, Helsinki). Tapahtuman ohjelmassa 
on muun muassa sauvakävelyä, temppurata, 
pituushyppyä ja köydenvetoa. Emyläisille 
järjestetään yhteislähtö Emyn matkakorteilla 
Lilla Karyllista klo 11, mikäli ilmoittautuneita on 
vähintään kolme. Ilmoittauduthan siis mukaan 
Lilla Karyllin ilmoitustaulun listalle tai soittamalla 
p. 09 859 2057. Varaa mukaan muutama euro 
käteistä rahaa kentällä myytävää keittolounasta 
varten.

Sienineuvontaretki
Uudemaan Marttojen opastuksella
Uudenmaan Marttojen kotitalousneuvoja 
Hanna Pikkarainen vie emyläiset sieniretkelle 
Puolarmaarin metsään. Retki tehdään torstaina 
8.9. Ilmoittauduthan mukaan viimeistään ke 7.9. 
Emyn kohtaamispaikan ilmoitustaulun listalle. 
Sieniretkeä varten pue yllesi säänmukainen 
varustus, kori tai ämpäri, sieniveitsi tai muu 
pieni veitsi sekä pienet omat eväät (esim. 
leipä ja vesipullo). Tapaamme Puolarmaarin 
liikenneympyrän ja frisbeegolfkentän lähellä 
olevalla parkkipaikalla klo 10, olethan ajoissa 
paikalla.

Rethink Espoo välittäminen
ja vapaaehtoisuus
Ke 21.9. klo 18-20 Unelma Tapiolassa pohditaan 
uusiksi välittämistä ja vapaaehtoisuutta. Millaisil-
la teoilla voimme tuottaa toisille hyvän mielen? 
Millaista yksinäisyyttä näkyy ympärilläsi? Mitä 
sille voisi tehdä? Tule mukaan kuuntelemaan ja 
keskustelemaan! Vapaa pääsy, rento ilmapiiri.

Kokouksia
Elojuhlat ja Emyn kuukausikokous 
Elojuhlat pidetään sunnuntaina 4.9. klo 12-15 
Lilla Karyllissa. Juhlien ohjelmassa on ainakin 
runoja, yhdessäoloa ja hyvää syötävää. Juhlien 
jälkeen noin klo 15 pidetään Emyn kuukausiko-
kous. Kokous on kaikille avoin, tervetuloa mu-
kaan ideoimaan Emyn toimintaa!

Leirit
Kalastusleiri 19.-22.9.2016
Emyläisten kalastusleiri Inkoon Gölisnäsissä 
pidetään syyskuussa viikolla 38 maanantaista 
torstaihin. Leirin hinta on 40€/jäsen sisältäen 
matkat, mökkimajoituksen ja eväsruoat. Leirille 
lähdetään yhteiskyydeillä Lilla Karyllista 19.9. klo 
9.30 ja mukaan mahtuu noin 11 emyläistä. Leirin 
ohjelmassa on pääasiassa kalastusta. Hae mu-
kaan leirille 1.9.-8.9. kirjoittamalla etu- ja sukuni-
mesi sekä mahdolliset lisätiedot erityisruokavali-
ostasi kohtaamispaikan ilmoitustaulun listalle tai 
puhelimitse. Leirille hakeneille ilmoitetaan viikon 
37 alussa kirjeitse. Leirimaksu tulee maksaa en-
nen leiriä. Tiedustelut leiristä Kaidelta p. 050 552 
1049.

Tekemistä
Emyn ja kaupungin puutarhapalsta 
Emyllä on Espoon kaupungin kanssa puolen 
hehtaarin kokoinen puutarhapalsta Kauklahdes-
sa (Brynsteninkuja). Puutarhalla on toimintaa 
monille ryhmille sekä vapaaehtoisille emyläisil-
le. Puutarhapalstatoimintaan osallistuville tarjo-
taan lounas Elä ja asu -seniorikeskuksessa. Jos 
haluat puutarhatoimintaan, ota yhteyttä Emyn 
kasvimaaohjaajiin Minnaan p. 050 310 7983 tai 
Janneen p. 050 312 5192.

Mikan 50-vuotisjuhlat ja näyttely Lilla 
Karyllissa ma 5.9. klo 14
Jäsenemme Mikan 50-vuotispäiviä vietetään 
Lilla Karyllissa maanantaina 5.9. klo 14. Lilla 
Karylliin pystytetään myös Mikan akvarellitöis-
tään kokoama näyttely koko syyskuun ajaksi. 
Tervetuloa kakkukahveille ja tutustumaan Mikan 
akvarellitöihin. Mikalla on näyttely syyskuussa 
myös Kylämajassa (Matinkatu 7). Näyttely Elon 
kehrä on esillä ainakin 14.9. saakka.
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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. 0503107987.
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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.

Kylämajassa alkaa 7.9. jo vähän espanjaa 
osaaville tarkoitettu espanjankielinen keskuste-
luryhmä. Joka keskiviikko klo 10-11.30.

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 
arkipäivinä klo 12.00. 
Raitinpysäkillä on käy-
tettävissä ompelukone ja kangaspuut. Raitin 
Pysäkin toiminnasta vastaavat yhteistyössä Pu-
naisen Ristin Kehä-Espoon osasto, Espoon kau-
punki, Leppävaaran seurakunta ja Emy.

Raitin Pysäkillä kokoontuu lauluryhmä
perjantaisin klo 13-14. Tervetuloa!

Matinfest
9.-10.9. klo 12-18
La 10.9. ohjelmassa
Vanha Ostari, Matinkatu 22
Klo 12-18 Pop-up kirppis + dj Jukka52
Klo 13 Lausuntaryhmä Syke Kaivolla
Klo 13.30-14.30 Keittoa Kaivolla  (2e)
Klo 14 ja klo 16 Elmuska laulaa ja laulattaa           
Klo 15 Ilona Gill, Voice of Finland finalisti

Lisäksi kirjastopyörä klo 12-15 ja askartelua!

Klo 12-18 Hyvinvointipäivän ohjelmaa ja kahvikioski avoinna Asukastalo Kylämajassa 

Järjestää: Matinkylä-Olarin KoKe-verkosto, lisätietoja: http://matinkylaseura.yhdistysavain.fi/
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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 tekonurmel-
la (Lähdepurontie) klo 15-16 ja keskiviikkoisin 
Keski-Espoon tekonurmella (Kylävainiontie) klo 
15-16. Pelaaminen on maksutonta ja pääasia-
na hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet, 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 
sukat). Sopii kaikille kokoon tai kuntoon katso-
matta. Syyskuun lajit: 5.9. käsipainoharjoitukset, 
12.9. salsa, 19.9. keppijumppa, 26.9. kahvakuu-
la, 3.10. sähly

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. Ilmoittaudu 
mukaan ryhmään Pirjolle p. 050 310 7980. Joo-
gatuokiota varten pue yllesi mukavat, joustavat 
vaatteet, ja muistathan olla syömättä tai juomat-
ta puoli tuntia ennen ja jälkeen joogan. Ota mu-
kaan ohut pyyhe/viltti. Mukana Katariina.

Emyn keilausryhmä kokoontuu 13.9. Lippu-
laivan keilahallissa sekä 11.10. ja 8.11. Tapiolan 
keilahallissa. Lähdemme yhdessä keilahallille 
Meriemystä klo 13, mutta voit tulla myös suo-
raan paikalle (ole paikalla klo 13.50). Ilmoittau-
duthan kunkin kuukauden kailaukseen erikseen 
Meriemyn ilmoitustaululle tai p. 09 8632031. 
Emy tarjoaa keilauksen ja kenkävuokran ilmoit-
tautuneille.

Vertaistukea ahdistukseen Uusi avoin 
tukiryhmä ahdistuksesta kärsiville aloittaa ma 
3.10.2016 klo 18 Villa Apteekin alakerrassa 
(Pappilantie 5). Kokoontuminen parillisten viikko-
jen maanantaisin klo 18-19.30 ajalla 3.10-19.12. 
Tervetuloa keskustelemaan luottamuksellisesti 
vertaisten kesken sekä jakamaan ja löytämään 
selviytymiskeinoja ahdistukseen. Mukana Han-
na ja Aimo.

Uusi ryhmä pakko-oireisesta häiriöstä 
kärsivien tueksi Ryhmä on terapeuttinen ja 
lähestymistapa on ratkaisukeskeinen, keskus-
televa ja toiminnallinen. Keskustelemme luot-
tamuksellisesti ryhmäläisille tärkeistä asioista, 
jaamme kokemuksia ja tuemme toinen toisiam-
me. Kokoontumiset parittomien viikkojen tiistai-
sin klo 17-18.30 ti 13.9. lukien. Hakeutuminen 
ryhmään oli jo 30.8., mutta voit tiedustella mah-
dollisuutta päästä vielä mukaan. Tiedustelut Pir-
jolta 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 tiistaista 6.9. 
lukien. Ohjelmassa ti 6.9. syksyn ryhmäkertojen 
suunnittelua ja pihapelejä. Sateen sattuessa pe-
laillaan lautapelejä sisällä. Ti 20.9. kokkaillaan 
hampurilaisia. 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. Mu-
kaan mahtuu uusia osallistujia, ilmoittaudu Pirjol-
le p. 050 310 7980.

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

Lauluraati ja Lauluryhmä kokoontuvat 
joka toinen viikko Kylämajassa. Ryhmiä ohjaa 
Helena. Lauluraadissa kuunnellaan musiikkia ja 
keskustellaan sanoista, sävelistä ja musiikista 
yleensä. Lauluryhmässä lauletaan yhdessä 
Helenan säestyksellä. Ryhmät kokoontuvat 
vuorotellen klo 12.15 seuraavina keskiviikkoina: 
Lauluryhmä 21.9. Lauluraati 28.9. (...5.10., 
19.10., 26.10., 9.11., 16.11., 30.11., 7.12.)

Tutustumisryhmä pidetään torstaisin klo 
13.30, tapaaminen Lilla Karyllissa. Ryhmään 
toivotetaan tervetulleiksi kaikki Emyyn 
tutustujat sekä jo pidempään yhdistyksessä 
mukana olleet.     Ryhmässä tutustutaan 
toisiin toiminnan merkeissä, yhteistyössä HUS. 
Ryhmäkertojen teemoja: 1.9. improilua (helppoja 
improvisaatioharjoituksia), 8.9. ei ryhmää, 15.9. 
taideretki Tapiolaan, 22.9. ei ryhmää, 29.9. 
rentoutusta. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
mukaan Virpiltä p. 050 310 7981.

Keskusteluryhmä kaksisuuntaista 
mielialahäiriötä sairastaville parillisten 
viikkojen tiistaisin klo 18 Lilla Karyllissa, 6.9., 
20.9., 4.10. jne. Tervetuloa!

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 22.9., 20.10., 17.11., 15.12. klo 18-
19.30. Tervetuloa 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. To 29.9. ohjelmas-
sa on pizzailta ja muiden syksyn ruokateemojen 
suunnittelua.

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 30.9., 21.10., 25.11. ja 9.12. klo 14. Levy-
raadissa analysoidaan, muistellaan ja arvostel-
laan soitettuja kappaleita. Voit halutessasi ottaa 
omaa musiikkia mukaan tai valita kappaleen mu-
siikkipalvelusta. 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! 
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.

Oletko kokenut asunnottomuuden?
Auta muita ymmärtämään, miltä se tuntuu. Osallistu valokuvanäyttelyyn Entressen kirjastossa 
10.10.-23.10.2016. Näyttelyn aiheena on ”Nyt minulla on koti”. Tuo kuvasi ja yhteystietosi 
Entressen kirjaston infotiskille. Voit tarvittaessa tulostaa paperikuvat (tavalliselle kopiopaperille) 
Entressen kirjastossa. Kuvien viimeinen toimituspäivä on pe 30.9. Asunnottomien yötä vietetään 
jälleen 17.10. muistuttamaan asunnottomuus- ja köyhyysongelman olemassaolosta.

Suvelan Basaari 4.-11.9.2016
Suvelan Basaari on kaupunkitapahtuma, joka kokoaa erilaisia ihmisiä yhteen viikon ajan. 
Tapahtuma juhlistaa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä, joiden teemana on tänä vuonna 
”Porukan paikat, yhteiset ympäristöt”. Tapahtuman tarkoituksena on nostaa esiin Kirstinharjun 
vanhaa kävelyraittia ja siihen liittyviä uusia monikulttuurisia paikkoja, yhteisöjä ja toimintaa. 
Viikon päätapahtumapäivä on lauantai 10.9., jolloin Kirstinharju täyttyy yhdessä tekemisestä ja 
osallistumisesta hyvän ruuan, keskustelun, kulttuurin, liikunnan ja vaihdon merkeissä.

Lisätietoja www.parempimaailma.net      Tervetuloa!

SyysMatin Markkinat Espoon 
tuomiokirkonmäellä 17.-18.9.2016
Markkinat ovat yhdeksännet sitten Espoon 550-juhlavuoden jolloin perinteinen keskiaikainen 
markkinatapahtumaa heräteltiin nykypäivään. Markkinoilla on viikonloppuna nähtävää ja 
koettavaa sekä lapsille että aikuisille: kotieläimiä, käsityöläisten esityksiä ja uniikkeja tuotteita 
arkeen ja juhlaan, askartelua, särvintä ja sapuskaa sekä hengen ravintoa.
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Emyläisten runoja
Sateen uomissa peilirumpu

Piennarten kasvaneet uomat: peltojen kartasto.
Vehnä itää. Rukiin katsova silmu.
Mullan tuoksuvat huulet, syleillen,
maa ei lepää, tuulen käsi.
Nousee maailman totuus.

Pilvi kaikuu. Syvä on katseen aalto.
Sormien rumpu, peilikirkas.
Sade, pisarsormin, piirtää harmaan viivan.
Ja ne viivat, yhä kasvaen. Piennarten uomat.

Maailma heijastuu: pisarten kasvot, kasvaen.

Kesä pyyhkiytyy, mutta taivaan onni.
Syys laskee riemuiten, vaikka aika on kypsä.

Pellon hiutuva kangas, sillä korjuu on ohi.

Leipä uunissa. Pöydällä maljat. Vesi helmeilee.
Sateen muisto, unohdus jättää peltojen railoihin.
Syys, syys.

Ateria valmis. Pöydillä leivän tuoksu.

Kesä hiutunut, mutta odottaa ensi vuotta.
Viljojen verkko, pisarten piirros.

Ojien uomat ja viipyneet sateet.

Sateiden sormustimet, luoneet maljat.
Sateiden pikarit. Viljat valmiit.
Syys kääntää lehdet,
puiden hauraat alumiinioksat.

Enää odottava peilikuva. Näet kasvosi,
sade huuruna laskee
rummutuksen.

Olet läsnä. Sateen ilossa, ei kyynelissä.
Siis syys saapuva. Kesän valmis muisto.

Harmaa on sateen juoksu.
Pilvi noussut ja maisema heijastuu.
Pellon piennar, rumpu. Sateen kynnet, lyövät.

Laila Nielsen

Sade ja ukkonen

Aurinko paistaa läpi metsien
Sade rapisee läpi verhojen
On tulossa ukkosta
ja myrskyä
laineiden loisketta ja tyrskyä
Istun vinttikammarissa
harmaan talon
näen taivaalla välkkyvän salaman valon

Suljen ikkunat
kapuan alakertaan ja
keitän itselleni kahvia
Näen että ikkunoissa on pahvia
Tuulen viimoja vastaan -
ja taas vinttiin ylös kapuan

Emylle: Tuula Viljasalo

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

Jorma K.
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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: 
22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12. 
Olarin kappelilla, Kuunkehrä 4 (Espoo). Ohjaaja: 
Diakoni Tanja Puhakka p. 050 361 3357

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 13-
13.30, 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) kokoon-
tuu ryhmä tiistaisin klo 17.30-19.30 alkaen 6.9. 
Ryhmän vetäjänä toimii Mikko p. 0403650880.
Tapiolan kirkolla keskiviikkoisin klo 18, vetäjä-
nä Lulu p. 040 757 3228. Olet sydämellisesti ter-
vetullut 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 vertaistuki-
ryhmä psyykkisesti sairastuneiden omaisille ko-
koontuu tiistaisin kerran kuussa klo 17.30 (13.9., 
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 (12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 
21.11., 5.12. ja 19.12.). Ryhmässä keskustellaan 
äänikokemuksista ja äänien kanssa selviytymi-
sestä hyväksyvässä ja luottamuksellisessa ilma-
piirissä. Ryhmä on ilmainen ja tarkoitettu häirit-
seviä ääniä kuuleville. Vetäjinä vertaisohjaajat. 
Lisätietoja: p. 040 830 9663 tai toimisto(at)mo-
niaaniset.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 7.9., 28.9., 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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Kiusaaminen voi jättää rajut jäljet
Uudet psykologian tutkimukset kertovat, että kiusatut kärsivät usein vuosikymmeniä masennuksesta 
ja ahdistuksesta. Hankaliin mielenterveysongelmiin liittyy vyyhtinä monenlaisia henkisiä ja fyysisiä 
oireita.

Moni ei tule ajatelleeksi, miten vaarallista kiusaaminen on

Viimeisen viiden vuoden aikana tehdyt psykologian tutkimukset kertovat kiusaamisen rajuista 
seurauksista. ”Useiden luotettavien tutkimustulosten mukaan koulukiusatut sairastuvat vielä 
aikuisinakin jopa kolme kertaa todennäköisemmin mielenterveysongelmiin kuin muut. Yleensä 
diagnoosi on masennus tai ahdistus, joihin liittyy usein vyyhtinä monenlaisia henkisiä ja fyysisiä 
oireita. Pahimmillaan kiusaaminen johtaa itsetuhoisiin ajatuksiin ja joskus jopa itsemurhiin”, Turun 
yliopiston psykologian professori Christina Salmivalli kertoo.

Tuoreen brittiläisen tutkimuksen mukaan 13-vuotiaana toistuvasti kiusatuista 15 prosentilla 
todettiin täysi-ikäisenä ahdistuneisuushäiriö. Kiusaamisen tutkijat ovat olleet kiinnostuneita etenkin 
koulukiusaamisen seurauksista eikä syyttä. Kouluissa tapahtuva kiusaaminen on erittäin yleistä. 
Maailman terveysjärjestön eri maissa tekemän tutkimuksen mukaan joka kolmas koululainen 
joutuu kiusatuksi. Viime vuosien pitkät seurantatutkimukset ovat pystyneet avaamaan sitä, millaisia 
oirevyyhtejä kiusaaminen voi aiheuttaa missäkin ikävaiheessa.

Flunssia, paniikkihäiriöitä, harhakuvitelmia

6–17-vuotiaat kiusatut kärsivät todennäköisemmin esimerkiksi flunssista, päänsäryistä, vatsakivuista 
ja univaikeuksista. Heillä on usein taipumusta syrjäytymiseen ja koulupoissaoloihin. Heidän on 
myös huomattu aloittavan useammin tupakoinnin. Peruskoulussa kiusaaminen voi lisätä jopa 
alttiutta kokea nuoruudessa psykoottisia tai epävakaaseen persoonallisuuteen liittyviä oireita kuten 
harhakuvitelmia ja aistiharhoja.

”Tietenkään kaikki eivät näitä tutkimuksissa todettuja oireita saa. Varsinkin koulussa tai koulun 
ulkopuolella olevat kontaktit ovat tärkeitä. Jos lapsi kokee tulevansa hyväksytyksi jonkun tai 
joidenkin kanssa, oireilu yleensä vähenee. Siten lapsen on helpompi myös ajatella, että vika ei ole 
itsessä vaan kiusaajat käyttäytyvät älyttömästi”, Salmivalli sanoo.

”Aina ei ymmärretä sitä, miten tärkeää toisten lasten hyväksyminen on. Brittiläisen tutkimuksen 
mukaan lasten mielenterveys kärsii enemmän muiden lasten toteuttamasta kiusaamisesta kuin 
vanhemmilta saadusta huonosta kohtelusta.”

Lapset kiusaavat myös toisiaan enemmän kuin aikuiset lapsia. Koulussa kiusatuilta on aikuisina 
todettu normaalia enemmän agorafobiaa eli julkisten paikkojen pelkoa ja paniikkihäiriötä. Heidän 
yleiskunto on myös usein huonompi ja he toipuvat hitaammin sairauksista.

Yksi selittäjä monille fyysisille ja psyykkisille oireille on kohonneet veriarvot ja etenkin c-reaktiivisen 
proteiinin määrä eli crp. Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan lapsena kiusattujen crp oli nuorena 
aikuisina keskimäärin kaksinkertainen kiusaajiin verrattuna, mikä viittaa elimistön jatkuvaan 
tulehdustilaan. Kohonnut crp lisää ajan mittaan riskiä sairastua myös esimerkiksi sydän- ja 
verisuonitauteihin ja diabeteksen sekä valtimonkovettumataudin esiasteeseen eli metaboliseen 
oireyhtymään.
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Vaikutusta pariutumiseen ja elintasoon

Kiusaamisen uhreilla on huomattu olevan myös usein vähemmän ystäviä ja elävän yksin. Kiusattujen 
koulutustaso on yleensä huonompi, rahankäyttö holtittomampaa ja tulot pienempiä. Uusi tutkimus 
on verrannut kiusattujen kokemia mielenterveysongelmia huostaan otettujen lasten kokemuksiin. 
Vastaavuus on ollut suurta.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsuudessa tapahtuneen kiusaamisen jäljet raastavat kymmeniä 
vuosia ihmisten elämää. Mitä pidempään kiusaaminen jatkuu ja mitä rajumpaa se on sitä pahempia 
vaikutukset tahtovat olla.

”Aikuisena tapahtuvasta kiusaamisesta on tehty paljon vähemmän laajoja tutkimuksia, joissa 
vaikutuksia olisi seurattu pitkän ajan kuluessa. Siten on vaikeampaa todeta, miten paljon aikuisten 
välinen kiusaaminen vaikuttaa suoraan ihmisten mielenterveyteen ja fysiikkaan”, Salmivalli kertoo.

Vaikuttaa silti siltä, että aikuistenkin kiusaaminen on vaarallista ja yleistä. Tutkimustietojen mukaan 
160 000 suomalaista on kokenut työpaikallaan henkistä väkivaltaa. Kiusaamisen tiedetään lisäävän 
ainakin haluttomuutta mennä töihin, ammattiylpeyden ja itseluottamuksen laskua, masennusta, 
sairastelua, työpaikan vaihdoksia ja työkyvyttömyyseläköitymistä.

Teksti: Touko Kauppinen, Inhimillisiä uutisia, RAY #viimeinenkiusaus

Tutkimuslähteitä:
• Suzet Tanya Lereya, William E Copeland, E Jane Costello ja Dieter Wolke: Adult mental health 

consequences of peer bullying and maltreatment in childhood: two cohorts in two countries
• Lexine A. Stapinski, Lucy Bowes, Dieter Wolke, Rebecca M. Pearson, Liam Mahedy, Katherine 

S. Button, Glyn Lewis ja Ricardo Araya: Peer victimization during adolescence and risk for 
anxiety disorders in adulthood: a prospective cohort study

• Dieter Wolke ja Suzet Tanya Lereya: Long-term effects of bullying
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Potilaana sinulla on 
oikeuksia

Potilaan asema ja oikeudet

Potilaan oikeuksista säädetään laissa potilaan asemasta 
ja oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa. 
Laki antaa sinulle oikeuden mm. hoitoon pääsyyn 
hoitotakuun mukaisessa ajassa, hyvään kohteluun 
ja hoitoon yhteisymmärryksessä sinun kanssasi, 
tietoon terveydentilastasi, hoitovaihtoehdoista ja niiden 

vaikutuksista, tarkistaa omat potilaskertomustietosi ja tarvittaessa pyytää oikaisua niihin. Sinulla 
on myös oikeus terveystietojesi salassapitoon, mahdollisuuden keskusteluun hoitovaihtoehdoista, 
hoidosta kieltäytymiseen ja hoitotahtosi toteutumiseen.

Voiko hoidosta valittaa? 

Mikäli hoidossasi epäselvyyttä tai ole tyytymätön hoitoosi, asia kannattaa ottaa mahdollisimman pian 
puheeksi hoitavan lääkärin tai hoitohenkilökunnan kanssa. Asian selvittäminen hoidon kuluessa on 
helpompaa kuin jälkikäteen ja monia asioita voidaan vielä korjata tai muuttaa.
Tarvittaessa voit tehdä kirjallisen muistutuksen hoitoyksikkösi terveydenhuollosta vastaavalle 
johtajalle. Johtajan on selvitettävä muistutuksessa mainittu asia. Hänen on myös aina vastattava 
muistutuksen tekijälle kohtuullisessa ajassa, noin kuukauden sisällä.

Sinun on myös mahdollista tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, joita ovat hoitopaikkaasi valvova 
aluehallintovirasto ja Valvira. Valvira käsittelee vain vakavia haittatapahtumia, kuten hoitovirheestä 
aiheutuneita vaikeita vammautumisia tai kuolemia.

Potilasvahingon sattuessa voit tehdä potilasvahinkoilmoituksen

Mikäli epäilet, että hoidon yhteydessä on tapahtunut potilasvahinko, voit tehdä hakemuksen 
Potilasvakuutuskeskukseen mahdollisen korvauksen saamiseksi. Korvausta on haettava kolmen 
vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu on saanut tietää vahingosta tai hänen olisi 
pitänyt tietää sen sattumisesta.

Potilasvakuutuskeskus huolehtii Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. 
Se ratkaisee potilasvahinkolain perusteella, onko vahinko potilasvakuutuksesta korvattava. 
Potilasvakuutuskeskus on vakuutuslaitos ja käsittelee vain vakuutusasioita.

Potilasasiamies antaa tietoja potilaan oikeuksista

Jokaisella hoitolaitoksella on oltava potilasasiamies. Hän antaa tarvittaessa sinulle ja läheisillesi 
tietoa oikeuksistasi ja on velvollinen avustamaan muistutuksen, kantelun ja korvaushakemuksen 
teossa. Potilasasiamies ei kuitenkaan ota kantaa hoidon laatuun. Potilasasiamiehen yhteystiedot 
saat hoitolaitoksesta.

Merja Karinen, lakimies
Kirjoittaja toimii lakimiehenä Mielenterveyden keskusliitossa
www.mtkl.fi/palvelut/neuvontapalvelut
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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 mielentervey-
den alueella. Tarkoituksemme toteuttamiseksi järjestämme ryhmä-, opinto- ja työtoimintaa, tapah-
tumia, 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 yh-
distyksen toimintaan voit osallistua, vaikket olisikaan jäsen. Emyn jäsenet ovat myös Mielenter-
veyden 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. Kätei-
sellä 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 omat 
sähköpostiosoitteet:
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 ke-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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