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Emyn kuulumisia
Hyvää alkavaa vuotta 2016 kaikille Emyn
tiedotteen lukijoille. Tehdään yhdessä
tästä oikein hyvä vuosi :)
Mitäköhän sitä lupaisi itselle tänä vuonna... Mitä
sinä ajattelit luvata?

1.1.

Hyvää uutta vuotta!

2.1.

Kuukausikokous Meriemyssä klo 14

6.1.

Loppiainen, Meriemy
todennäköisesti avoinna klo 12-16

8.1.

Liikuntapäivä Oittaalla,
lähtö Lilla Karyllista klo 9.30

14.1.

Retki Kiasmaan Lilla Karyllista klo
17 & Omaisten oma ryhmä aloittaa
Meriemyssä klo 17

20.1.

Rethink Espoo -teemailta
Unelma Tapiolassa klo 18

26.1.

ystävätempauksen suunnittelua
Lilla Karyllissa klo 10

28.1.

Pizzailta Lilla Karyllissa klo 17

Itse ainakin voisin arjen keskellä ihan päivittäin
muistaa rentoutua. Joskus paras rentoutuminen
voi olla hetki, jolloin on tietoisesti tekemättä mitään. Antaa ajatuksen vain tulla ja mennä niihin
sen kummemmin tarttumatta. Toisaalta liikunta
on myös rentoutumista parhaimmillaan ja liikuntaryhmiä onkin Emyssä tarjolla.
Miten sinä rentoudut? Joko sinulla on mieltä ja
kehoa piristävä harrastus?
Tämän tiedotteen mukana saat Emyn kevätkauden ryhmäkalenterin. Otathan kalenterin
talteen, siitä näet helposti kuinka paljon monipuolista toimintaa ryhmien saralla yhdistyksemme tarjoaa. Muistathan, että olet tervetullut
mukaan, sitä varten tuon kalenterinkin saat!
Tammikuussa Emyssä voi hakeutua mukaan
talvileirille. Tammikuussa on tarjolla muun
muassa venäjän kielen opastusta alkeistasolla
(katso sivu 8). Torstain toimintailtojen ohjelmassa on tässä kuussa retki Kiasmaan sekä pizzailta. Lilla Karyllissa suunnittelemme monikulttuurista ystävänpäivätempausta 26.1. klo 10 ja
uusia opiskelijoita tulee piristämään päiviämme
Emyyn. Paljon on siis taas tekemistä tarjolla.
Opiskelijat ottavat mielellään vastaan ideoita,
minkälaista ohjelmaa he voisivat järjestää. Kannattaa ottaa mahdolliset omat ideat puheeksi,
niin kuukausikokouksessa kuin opiskelijoidenkin
kanssa jutellessa.

EMY-tiedote 1/2016
Palaute: tiina.pajula(at)emy.fi p. 050 310 7987
Julkaisija: Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Y-tunnus: 0678820-6
EMY ry, Pappilantie 7, 02770 Espoo
espoonmielenterveys(at)emy.fi. EMY-tiedote
julkaistaan internetosoitteessa www.emy.fi
Emyn löydät myös Facebookista
Vastaava toimittaja: Tiina Pajula
Painopaikka: Picaset Oy, Helsinki
Tilaushinta: Emy ry:n jäsenmaksu, 23€/kalenterivuosi. Ilmestyminen: Kuukauden alussa, 12 krt/vuosi.
Aineisto: Otamme mielellämme vastaan kirjoituksia, runoja, piirroskuvituksia, kannen taustakuvaehdotuksia, sarjakuvia ynnä muuta. Materiaali tulee
toimittaa Tiina Pajulalle edeltävän kuukauden puoliväliin mennessä sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)
emy.fi, postitse kohtaamispaikkaan tai henkilökohtaisesti tuomalla.
Tämän lehden kansikuva: tuntematon taiteilija

Tähän tiedotteeseen olemme saaneet kivasti
lukijoidenkin kirjoituksia - kiitos kaikille tekstejä
lähettäneille. Kirjoitukset ja piirrokset tosiaan
ovat tervetulleita, kannustan siis lähettämään
niitä julkaistavaksi!
Nähdään Emyn toiminnassa, Tiina :)
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Kokouksia ja
osallistumista

Leiri- ja lomatoimintaa
Solaris-vertaistukiloma emyläisille

Kuukausikokous

Emyn toimintaan osallistuvilla on mahdollisuus
hakea mukaan Solaris-lomien järjestämälle
vertaistukilomalle Kylpylähotelli Päiväkumpuun
10.-15.4.2016.

kuukausikokous pidetään lauantaina 2.1. klo 14
Meriemyssä. Kokous on kaikille avoin, tervetuloa ideoimaan Emyn toimintaa.

Etuus- ja vaikuttamistyöryhmä

Loman omavastuuhinta viiden vuorokauden
täysihoidolla on 120€ henkilöä kohden. Hakuaika lomalle oli vuoden 2015 loppuun mennessä,
mutta saatat vielä ehtiä hakea mukaan lomalle,
kun otat yhteyttä pikimmiten Emyn toiminnanohjaaja Tiina Pajulaan (p. 0503107987)

Emyssä toimii Etuus- ja vaikuttamisasioihin keskittyvä työryhmä, joka kaipaa uusia jäseniä. Ota
yhteyttä Tiinaan (p. 0503107987), mikäli vaikuttamistoiminta työryhmässä kiinnostaa.

Emy ja Filoksenia ry
järjestävät yhteisen tempauksen

Talvileiri Velskolan kartanossa vk 7

Tempaus on tarkoitus järjestää ystävänpäivää
edeltävänä perjantaina 12.2. Lilla Karyllissa.
Tempauksen teemana olisi vieraasta ystäväksi
ja kyseessä olisi monikulttuurinen ruokajuhla.
Tervetuloa mukaan suunnittelemaan yhteistä
juhlaa Lilla Karylliin tiistaina 26.1. klo 10. Lisätiedot Tiina p. 0503107987.

Espoon seurakunnan leirikeskus Velskolassa järjestetään Emyn talvileiri viikolla 7 eli 15.19.2.2016. Talvileirillä nautitaan leirikeskuksen
keittiön antimista, yövytään kahden hengen
huoneissa, saunotaan sekä nautitaan leiriporukan seurasta ja monipuolisesta ohjelmasta. Leiri
on suunnattu Emyn jäsenille. Hakeudu mukaan
leirille kirjoittamalla oma nimesi Emyn kohtaamispaikan ilmoitustaulun listalle (tai soittamalla) tammikuun aikana. Muista ilmoittaa samalla,
olisitko tulossa leirille omalla kyydillä vai Emyn
järjestämällä kuljetuksella. Kerrothan myös, mikäli sinulla on jokin erityisruokavalio. Leiristä jää
osallistujille maksettavaksi 60€ ja mukaan valituille postitetaan lisätiedot ja laskut kirjeitse kotiin. Lisätiedot Tiina p. 0503107987.

Angstiparaati vuonna 2016 Angstiparaati

on Pääkaupunkiseudun mielenterveystoimijoiden ja vapaaehtoisten kaupunkilaisten yhteinen
tapahtuma, jonka avulla tehdään mielenterveysasioita näkyviksi sekä vähentää syrjintää. Alustavasti on ajateltu pitää tapahtuma tänä vuonna
keväällä. Jos olet kiinnostunut tapahtumasta ja
sen järjestelyihin osallistumisesta, ota yhteyttä
Tiinaan p. 0503107987.
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Emyn kohtaamispaikat
Emyn kohtaamispaikoissa on tarjolla edullista kahvia ja teetä, päivän lehti, tietokone, pelejä ja hyvää seuraa. Jos toivot yhdistyksen tai kohtaamispaikan esittelyä, soitathan meille etukäteen.
Emyssä ei tarvita diagnoosia eikä lähetettä. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Kohtaamispaikka

Kohtaamispaikka

Pappilantie 7, Espoon keskus
p. 09-859 2057

Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09-863 2031

LILLA KARYLL

MERIEMY

Tervetuloa Meriemyyn

Tervetuloa
Lilla Karyllin
•
•

•
•

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

•

ma-pe klo 9-16.30
avoinna vapaaehtoisvoimin lauantaisin klo
12-16 (varmistathan kuitenkin puhelimitse)
todennäköisesti avoinna pe 1.1. & loppiaisena ke 6.1. klo 12-16. Varmuuden saat soittamalla Meriemyn puhelimeen.

Talkootöitä tarjolla Lilla Karyllissa joka
arkipäivä ja Meriemyssä ma, ke ja pe

Sinustako Emyn kohtaamispaikkojen
viikonloppujen vapaaehtoinen?

Talkoisiin osallistumista varten saavutaan paikalle ennen klo 10 aamulla ja ilmoittaudutaan
talkoisiin talkoovastaavalle. Talkoiden aluksi jaetaan päivän talkootyöt (työnjako noin klo 10 tai
hieman aikaisemmin).

Emyn kirpputori Lilla Karyllissa

Lilla Karyllin talkoita pidetään maanantaista perjantaihin eli joka arkipäivä. Meriemyn talkoopäivät ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai (arkena).

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

Lilla Karyllin yläkerrassa on pieni kirpputori. Voit
tuoda kirpparille siistiä ja puhdasta tavaraa ja
vaatteita. Kirpputorin hinnat vaihtelevat 0,5-4€.

Työt voivat olla esimerkiksi siivousta, ruoanlaittoa ja Lilla Karyllissa myös pihatöitä ja toisinaan
postitusta. Työnjaon jälkeen suunnitellaan, mitä
tehdään päivän talkoolounaaksi ja sitten ruvetaan hommiin.
Kiitoksena tehdystä talkootyöstä jokainen talkoolainen saa syödäkseen lounaan. Talkoisiin
osallistumista varten kannattaa varata aikaa
noin klo 9.45-13.00.
Tervetuloa osallistumaan,
talkoot ovat avoimia kaikille!
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Kohtaamispaikat yhteistyössä
Asukastalo

Kohtaamispaikka

KYLÄMAJA

RAITIN PYSÄKKI

Matinkatu 7, Matinkylä
p. 050 430 3112

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09-510 2792

Kylämajan aukioloajat
•
•

Raitin Pysäkin aukioloajat

ma, ti, to ja pe klo 9-16 sekä ke klo 9-18
avoinna jälleen 7.1. alkaen

•

Raitin Pysäkki on kohtaamis- ja kahvittelupaikka
kaikille. Kahvipöytä on katettuna arkipäivisin klo
10-14. Maukasta kotiruokaa edulliseen hintaan
keskiviikkoisin klo 12 ja muina arkipäivinä klo
12 tarjolla lounaaksi puuroa. Raitinpysäkillä on
käytettävissä ompelukone ja kangaspuut. Raitin
Pysäkillä on myös elintarvikejakelua tiistaisin ja
perjantaisin klo 10-12. Raitin Pysäkin toiminnasta vastaavat yhteistyössä Punaisen Ristin KehäEspoon osasto,
Espoon kaupunki, Leppävaaran
seurakunta
ja
Espoon mielenterveysyhdistys
EMY ry. Sähköpostiosoite Raitin
Pysäkille on
raitinpysakki(at)
gmail.com.

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

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

•

Luento Kylämajassa
Kirjailija, kouluttaja Anna-Liisa Valtavaara luennoi aiheesta ”Kiltteydestä kipeät”, asukastalo
Kylämajassa keskiviikkona 3.2. klo 10.30-12. Ilmoittaudu Riikalle, riikka.koola(at)kalliola.fi,
viimeistään 1.2.2016. Tervetuloa!

Ryhmätoimintaa Kylämajassa
•

•
•
•
•

Arkisin klo 10-14

Valoa talveen – ryhmä, kokoontuu Kylämajan kellarisalissa maanantaisin 25.1. alkaen 7
kertaa, klo 13.30-15.30. Tule rentoutumaan turvalliseen ja ilmaiseen ryhmään, jossa maalataan, kirjoitetaan, keskustellaan ja tehdään erilaisia hyvinvointia lisääviä harjoituksia.
Mitään ennakkotaitoja et tarvitse, sopii kaikille ryhmätyöskentelystä pitäville. Ryhmä on
suljettu ja siihen mahtuu kahdeksan kiinnostunutta. Ilmoittaudu Riikalle viim. 20.1., riikka.
koola(at)kalliola.fi tai p. 04577324744.
Miesten +55 ryhmä Kylämajassa torstaisin alkaen 14.1. klo 13-15. Kaikki yli 55-vuotiaat
miehet tervetuloa! pauli.liikala(at)gmail.com.
Dekkariklubi kokoontuu Kylämajassa kerran kuussa, torstaina 7.1. ja 4.2. klo 15.3017.30. Tervetuloa kaikki dekkareista innostuneet!
Pelimimmit Kylämajassa parittomien viikkojen maanantaisin klo 10-12 alkaen 18.1. ja
1.2. Kaikille naisille avoin ryhmä, jossa pelataan kortti- ja lautapelejä.
English Conversation Group meets every Wednesday at 12-13.30, at Kylämaja. Starts
13.1. Everybody is welcome!
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Emyn ryhmätoiminta
Olet lämpimästi tervetullut mukaan Emyn monipuoliseen ryhmätoimintaan. Emyn ryhmätoimintaa
koordinoi ja lisätietoja ryhmistä mielellään antaa Pirjo Heikkinen p. 050 310 7980.

Liikunnalliset
ryhmät

• Emyn kuntosalivuoro Kannusillanmäen väestönsuojan/urheiluhallin kuntosalissa
(Kannusillankatu 4) perjantaisin klo 16-17.
Kevätkauden ensimmäinen pe 8.1. Mukaan
sisäkengät, rennot vaatteet, pyyhe ja muut
peseytymisvälineet. Saat tarvittaessa laiteopastusta.

• Jalkapallojoukkue FC Askel harjoit-

telee maanantaisin Laaksolahden hallissa klo 15-16. Tammikuun ensimmäiset
treenit 11.1. Futsal-vuoro keskiviikkoisin
klo 17-18 Mårtensbro skola (Rehtorinkuja).
Tammikuun ensimmäiset futsal-treenit 13.1.
Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana
hauskanpito. Kaikki pelaamisesta kiinnostuneet, taidoista riippumatta mukaan pelaamaan! Tiedustelut Kaj Järvisalo, p. 050 552
1049.

•

• Salsaa ja rivitanssia tanssitaan Espoon keskuksessa maanantaisin klo 17-18
Lagstads skolan salissa (Espoonkatu 7).
Aloitus ma 11.1. Vetäjänä Sanna H. Mukaan
sisäkengät (tai sukat) ja rennot vaatteet. Tervetuloa!

Emyn keilausryhmä kokoontuu jälleen

ti 12.1.2016 klo 14-15 Lippulaivassa. Yhteislähtö Meriemystä klo 13.30. Voit tulla myös
suoraan keilahallille, mutta ole silloin paikalla ennen klo 14. Ilmoittaudu viimeistään
edeltävän viikon keskiviikkona Meriemyn ilmoitustaulun listalle tai soita p. (09)8632031.
Emy maksaa ilmoittautuneiden ratamaksun
sekä keilauskenkien vuokran.

Keskusteluryhmät

• Valonpisarat-vertaisryhmä pakkooireisesta häiriöstä kärsiville henkitaisin klo 17-18 Koulumestarin koululla
löille Tiedustelut Pirjolta p. 050 310 7980.
(Muuralanpiha 3) sekä torstaisin klo 20.30-

• Sählyä pelataan Espoon keskuksessa tiis-

21.30 Omnian ammattiopiston salissa
(Kirkkokatu 16). Vuoden ensimmäinen tiistaivuoro 12.1. ja ensimmäinen torstaivuoro
14.1. Mukaan tarvitset sisäkengät ja rennot
vaatteet. Mailan ja pallon saat tarvittaessa
lainaksi.

• Keskusteluryhmä kaksisuuntaista
mielialahäiriötä sairastaville parillisten viikkojen tiistaisin klo 18 Lilla Karyllissa.
Tammikuun ensimmäinen kerta 12.1.

• Meren ja taivaan välillä eli diakonin oh-

• Itämaista tanssia (vain naisille)

jaama keskusteluryhmä Meriemyssä torstaisin kerran kuussa, 21.1., 18.2., 17.3., 28.4.,
12.5. klo 13-14. Mukaan mahtuu hyvin!

Espoon keskuksessa tiistaisin klo 18-19
Lagstads skolan salissa (Espoonkatu 7).
Mukaan sisäkengät (tai sukat) ja rennot vaatteet. Kevätkauden ensimmäinen kerta 12.1.

•

• Sulkapalloa pelataan keskiviikkoisin Kivenlahdessa klo 19.30-21 Meritorin koulun salissa (Merivalkama 9). Kevätkauden
ensimmäinen 13.1. Mukaan sisäkengät ja
rennot vaatteet, mailan ja pallon saa tarvittaessa lainaksi.
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UUSI! Omaisten ryhmä yhteistyössä
Emy & Espoonlahden seurakunta
Ryhmä
kokoontuu
kohtaamispaikka
Meriemyssä to 14.1., 11.2., 10.3., 14.4. ja 12.5.
klo 17. Uuteen ryhmään toivotetaan kaikki
kuntoutujien omaiset ja läheiset tervetulleiksi!
Huomaathan, että Espoon Kilossa toimii
toinen omaisille suunnattu ryhmä, ks. s. 11.

• Torstain toimintaillat parillisten viikko-

Toiminnalliset
ryhmät
•

Levyraati kokoontuu Meriemyssä kerran
kuussa pe klo 14. Kokoontumiset pe 15.1.,
12.2., 11.3., 15.4. ja 13.5. Levyraadissa analysoidaan ja arvostellaan soitettuja kappaleita. Voit halutessasi ottaa omaa musiikkia
mukaan tai valita Youtubesta. Mukana Tiina.

•

Musaryhmä Lilla Karyllin yläkerrassa
kuuntelee musiikkia Kimin kanssa maanantaisin klo 13-14. Tammikuun ensimmäinen
11.1. Voit ottaa omaa musiikkia mukaan tai
valita kappaleen Youtubesta.

•

•

jen torstaisin Lilla Karyllissa. Tiedustelut ja
toiveet Tiina Pajula p. 050 310 7987.
To 14.1. klo 17 lähtö retkelle Kiasmaan opiskelemaan Jani Leinosen Tottelemattomuuskoulussa ja tutustumaan talon muihin näyttelyihin (Markus Heikkerön näyttelyyn ja Eri
mieltä -näyttelyyn). Ilmoittaudu mukaan ke
13.1. mennessä ilmoitustaulun listalle!
To 28.1. klo 17 pizzailta Lilla Karyllissa
To 11.2. klo 17 lähdetään luistelemaan Tapiolan Jääpuutarhaan. Paikan päältä saa vuokrata luistimet, mutta otathan omat mukaan
jos sinulla luistimet on.

•

Sielun maisemien maalarit Lilla Karyllissa maanantaisin klo 17, kevätkauden ensimmäinen kerta 11.1. Mielen maisemien maalarit Meriemyssä tiistaisin klo 17,
kevätkauden ensimmäinen 12.1. Olet tervetullut mukaan. Ryhmä sopii niin ensikertalaisille kuin kokeneemmillekin kuvataiteilijoille.
Ohjaajana Olavi F.

Tällä aukeamalla julkaistaan nyt ja jatkossa
tiedot Emyn järjestämistä tai selkeästi Emyn
ja yhteistyökumppanin yhdessä järjestämistä
ryhmistä.

parillisten viikkojen tiistaisin. Ryhmää ohjaa
Emyn työntekijöistä Arttu tai Tiina. Tiedustelut ja ilmoittautumiset p. 0503107987. Ohjelma: ti 12.1. klo 17 pelaillaan lautapelejä ja ti
26.1. klo 17 retki pelaamaan biljardia.

Kylämajan järjestämiä ryhmiä löydät sivulta 5
ja seurakuntien ja muiden yhdistysten ryhmiä
sivulta 10-11.

• Teatteriryhmä kokoontuu opettaja Jennin

ohjauksella joka tiistai klo 13.30 ESKO:n tiloissa (Pappilantie 2). Ilmoittaudu mukaan
Pirjolle p. 0503107980. Tammikuun ensimmäinen kerta 12.1.

Bänditaitoryhmä kokoontuu Lilla Karyllin

•

Musiikkiraati Kylämajassa ke 27.1. klo
12. Lauluryhmä Kylämajassa ke 13.1.

Raitin Pysäkillä laulaa
Helenan säestyksellä perjantaina 8.1., 22.1.
klo 12.30-13.30.

Tiedoksi

Auroranportin ryhmä (Aurorankuja 2)

•

Lauluryhmä

yläkerran musahuoneessa perjantaisin 13.3014.30. Kevään ensimmäinen 15.1.2016.

klo 12.15 Musiikkiraadissa kuunnellaan
musiikkia ja keskustellaan sanoista, sävelistä
ja musiikista yleensä. Lauluryhmässä
lauletaan Helenan säestyksellä.
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Rethink Espoo uusia ideoita tuttuihin teemoihin
Uusia näkökulmia ja innostavaa toiminnallisuutta teemailloissa tammikuusta toukokuuhun, joka
kuukauden kolmas keskiviikko klo 18-20.
Keskiviikkona 20.1.2016 klo 18 Rethink kaupunkikulttuuri: Omasta
ideasta yhteiseksi kulttuuriteoksi. Tarjolla apua avustusten ja tekijöiden löytämiseen,
oman kaupunkikulttuuria rikastuttavan idean toteuttamiseksi. Keskustelussa mukana
kulttuurituottaja Susan Forsblom Espoon kaupungilta, Jaakko Blomberg Yhteismaasta,
espoolaisia järjestötoimijoita ja muita hyviä tyyppejä. Tule! Vapaa pääsy! Paikkana Unelma
Tapiola, Kauppamiehentie 6, 2. kerros. Kevään tulevat teemat: 17.2. vanhemmuus, 16.3.
kaupunkisuunnittelu, 20.4. mielen hyvinvointi, 18.5. terveys. Järjestäjänä espoolaisia
järjestötoimijoita Emy mukaan lukien.

Mielenterveyden keskusliiton Unelmakeidas
Malmilla 16.2. ja 17.2. klo 13-16
Unelmat tuovat voimavaroja ja auttavat löytämään innostusta ja energiaa arkeen. Anna itsellesi
aikaa unelmiesi löytämiseen! Unelmakeidas-kurssiin kuuluu kaksi kolmen tunnin mittaista
iltapäivää. Ensimmäisenä päivänä tehdään omiin unelmiin liittyvä Unelmien kartta. Toisena
päivänä tarkastelemme voimavaroja ja tavoitteita. Unelmakeidas kokoontuu Mielenterveyden
keskusliiton tiloissa osoitteessa Malmin kauppatie 26 (Helsinki). Kurssi on on osallistujille
maksuton. Ilmoittautumiset: Wille Härkönen p. 050 538 4333, wille.harkonen(at)mtkl.fi

Kiinnostaako venäjän kielen opiskelu?
Tarjolla mukava alkeistason kurssi talveksi (20.1.-24.2.2016). Aloitetaan kyrillisistä kirjaimista ja
ääntämisestä. Opiskelemme pelien kautta, tekemällä kotitehtäviä ja lukemalla mahtavia venäläisiä
sarjakuvia. Ilmoittaudu mukaan ilmoitustaulun listan kautta, lisätiedot ja tiedustelut aleksandra.
popova(at)emy.fi Paikkana Lilla Karyllin yläkerta, sininen huone. Kokoontumiset keskiviikkoisin:
20.1., 27.1., 3.2., 10.2., 17.2., 24.2. klo 13-14 Opimaterialit saat paikan päältä, ota mukaan vain
vihko ja kynä! Mukana Aleksandra.
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Kaikille avoin
liikuntapäivä
Oittaalla
Espoon kaupungin liikuntapalvelut
yhteistyökumppaneineen järjestää
Talviliikuntapäivän kaiken ikäisille ja
kuntoisille Oittaan ulkoilukeskuksessa

perjantaina 8.1.2016
klo 10.30-14.

Oittaan ulkoilukeskuksen löydät
osoitteesta Kunnarlantie 33-39, Espoo.
Vapaa pääsy!
Tapahtumaan järjestetään sekä Emystä
yhteislähtö julkisilla kulkuvälineillä että
erityiset bussikuljetukset eri puolilta Espoota. Ilmoittautumiset busseihin p. 09 8166 0800 (ma–pe
11–13 ja to klo 15–16) Lisätietoja: www.espoo.fi/liikunta ja Emyn yhteislähtöön ilmoitustaulujen
listoille.
Ohjelmassa muun muassa talvista jumppaa, monotanssit, rastiralli, potkukelkkailua, ohjattua
lumikenkäilyä - sauvakävelyä, suksi- ja voiteluvinkkejä, talviliikunnan apuvälinekokeilua,
sisäcurling ja pulkkamäki. Sääolosuhteet voivat vaikuttaa tapahtuman liikuntalajeihin. Iloisesti
liikkumaan 2016 -teemavuosi: Kaikki mukaan vammasta tai liikuntarajoitteesta huolimatta!

Emyn yhteislähtöä varten tapaaminen Lilla Karyllissa klo 9.30. Lähtö yhdessä
opiskelija Niinan kanssa. Tervetuloa mukaan!

Mahdollisuus maksuttomaan psykoterapiaan
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! Ratkaisukeskeisten menetelmien lisäksi hyödynnän myös kognitiivisia ja NLP
menetelmiä, ko. opinnoissa edistymisen mukaisesti. Palvelu on maksutonta.

Ajan voit varata minulta suoraan s-postilla: raijaarpre(at)msn.com tai

Emyn toiminnanohjaaja Tiinan kautta p. 0503107987. Tervetuloa!
Terveisin, Raija
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Seurakuntien
toimintaa ja ryhmiä

Ruokajakoa ja
muuta apua arkeen

Seurakunnan Kohtaamispaikka Tapio- Asumisluotsi, Lokirinne 1, avoinna ma-to klo
lan kirkolla (Kirkkopolku 6). Kohtaamispaikka
on avoin keskusteluryhmä torstaisin klo 12.3014. Tiedustelut diakoni Timo Lounio p. 0400 415
335.

Seurakunnan Torstaipiiri on mielenter-

veyskuntoutujien avoin keskusteluryhmä, joka
kokoontuu parillisina viikkoina torstaisin klo 1516 Suvelan kappelilla (Kirstinpiha 3). Tammikuun
ensimmäinen 28.1. Lisätietoja diakoni Anni Vanhanen p. 050 438 0189.
Mielenterveyskuntoutujien
keskusteluryhmä
Hyvä olo on tauolla kevään ajan. Tiedustelut diakoni Harriet Lohikari p. 040 531 1057.

9-15. Keittolounas ke klo 11-13 ja aamupuuro
ma, ti ja to klo 10-12. Asumisluotsi on asumisen
ongelmien ratkaisemiseen ja elämänhallinnan
tukemiseen keskittynyt palvelukeskus. Tiedustelut p. 040 6318753, tatjana.tapanainen(at)sininauha.fi.

Espoon Ankkuri, Matinkartanontie 16 B,

(Matinkylä) diakonia-aamiainen arkisin klo 9-10
(puuro, leipä, kahvi ja mehu) ja leipäjakoa arkisin klo 9. Espoon Ankkuri on tarkoitettu erilaisista
päihdeongelmista kärsiville täysi-ikäisille, tarjolla myös ryhmätoimintaa. Tiedustelut p. 010 231
3760, tiina.kaleva(at)samaria.fi.

Hyvä Arki ry, Siltakuja 3 B, tuore-elintarvikkeita
jaossa ma, ke ja pe klo 11.30 alkaen niin
Perjantaiporinat - mielenterveyskuntoutujien avoin keskusteluryhmä ko- kauan kuin tavaraa riittää. Leipäjakoa ti ja to klo
koontuu perjantait 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 11.3., 10-13 p. 040 591 9698, info(at)hyva-arki.fi.
8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6. ja 17.6. klo 13-14.15.
Soukan kappelin Sopukassa. Tiedustelut diakoni Manna-Apu ry, Terveyskuja 2 E 8 (Espoon
Ritva Aarnio 040 537 6854 ritva.aarnio(at)evl.fi. keskus), p. 040 040 1114. Elintarvikkeita jaossa
ti, to ja pe klo 10-12. Kelakortti ja kassi mukaan.
MieTe

Vertaistukea yksinäisyyteen ja masentuneisuu- Espoonlahden seurakunta jakaa elintarteen Soukan kappelilla maanantaisin klo 17 vikkeita arkipäivisin Espoonlahden kirkolla (Kip4.1.2016 alkaen.
parinkatu 8). Vuoronumeroiden jako alkaa klo
8.30 ja ruokajako klo 9.

Valoa elämään -ryhmä isille ja äideille

Onko sinulla haasteita elämässä ja voimavarat
vähissä? Kaipaatko tukea ja apua mielen hyvinvointiin? Tervetuloa keskusteluryhmään, jossa
voimme yhdessä löytää voimavaroja ja valon pilkahduksia elämääsi. Ryhmä on maksuton eikä
edellytä kirkkoon kuulumista. Ryhmä on luottamuksellinen ja kokoontuu 8 kertaa. Kahvitarjoilu. Ryhmä alkaa maaliskuussa 2016. Paikka ja
aika: Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, (Espoo) torstaisin klo 13-14.30. Kokoontumispäivämäärät:
24.3., 31.3., 7.4., 14.4., 21.4., 28.4., 12.5., 19.5.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Diakoni Tanja Puhakka p. 050 361 3357.

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

Muita vertaistukiryhmiä Espoossa

Diakonia- ja kappelilounaat tarjolla kaikille, joilla on taloudellisia vaikeuksia tai jotka kaipaavat
ruokaseuraa. Diakoniatyöntekijä on tavattavissa
lounaan yhteydessä.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Suvelan kappeli, Kirstinpiha 3, ti klo 12.1513.15, hinta 2,50€, ajalla 12.1.-17.5.
Soukan kappeli, Soukankuja 3, ma, ti ja to
(11.1.-2.6.) lipunmyynti klo 10.30, hinta 3€,
ma, ti ja to klo 11-12. Ajalla 7.6.-23.6.2016
lounas kaksi kertaa viikossa: ti ja to.
Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, ti
ja to klo 11.30-12.30, hinta 3€, 12.1.-24.5.
Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, ma klo 1313.30, hinta 2,50€, 11.1. alkaen.
Matinkappeli, Liisankuja 3, to klo 13-13.30,
hinta 2,50€, 11.1. alkaen.
Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti
klo 12-13, hinta 4€ ajalla 12.1.-10.5.
Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, ma ja ti
klo 11-13, hinta 4€, ajalla 11.1.-18.5.
Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, ti lipunmyynti klo 11.30, hartaus klo 12, lounas klo 12.15,
hinta 4€, ajalla 12.1.-26.4.
Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, keittolounas ti klo 11, hinta 3€, ajalla 12.1.-10.5.

Omaisille ja läheisille

Ohjattu vertaistukiryhmä psyykkisesti sairastuneiden omaisille kerran kuukaudessa Eedissä
(Kilonkallio 7). Tiistaina 12.1., 9.2., 8.3., 12.4.
ja 10.5. klo 17.30. Toukokuun kerta pidetään
Pappilantiellä Emyn tiloissa/pihalla. Tiedustelut
FinFami Uusimaa ry, Petteri Liikanen p. 050
576 8531, www.otu.fi.

Mieli Maasta ry:n ryhmät Espoossa

Mieli maasta ry:n ryhmät ovat vertaistukiryhmiä masentuneille ja heidän läheisilleen. Raitin
Pysäkillä kokoontuu ryhmä tiistaisin klo 17.3019.30 ja Tapiolan kirkolla keskiviikkoisin klo 18.
Vetäjänä Lulu p. 040 757 3228 www.mielimaastary.fi.

Ääniä kuuleville

Vertaistukiryhmiä ääniä kuuleville järjestää Suomen Moniääniset ry.
Lisätietoja yhdistyksestä sekä sen vertaistukiryhmistä www.moniaaniset.fi

Terassikahvio

Kahvikulma

Jorvin sairaalan psykiatria
Avoinna arkisin
klo 9.30-14.30

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

Kahviot ovat suljettuna: 1.1. ja 6.1.
Asioimalla kahvioissamme tai tilaamalla kahviotuotteita tuet Emyn kuntouttavaa työtoimintaa.
Jos olet kiinnostunut kahvioiden työtoiminnasta tai haluat pitää taidenäyttelyn kahviossa,
ota yhteyttä Risto Hannukkaan tai Pirjo Heikkiseen.

Tervetuloa kahville ja tuoreelle pullalle!
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Muistoja syksyn
kalastusleiriltä
Innostuin, uskaltauduin lähtemään mukaan
Emyn kalastusleirille Inkoon Gölisnäsiin, kauniiseen saareen. Mietin miten pääsen mukaan
sinne, minne kissan laittaisin ja mistä hankkisin
retkirahat? Onneksi retki oli aika edullinen ja on
kavereitakin emyläisiä ja myös muualtakin, niin
kissallekin löytyi kokopäivähoitaja! Niinpä lähdimme matkaan. Emyn pihalta aamukymmeneltä 21.9. kohti Inkoota ja siellä Gölisnäsin saarta.
Matkan loppuvaiheet olivat mielenkiintoisia ajettavia. Kuoppaisia, mutkaisia pieniä kapeita santateitä ja rankkoja vesikuuroja saatiin niskaan
matkalla. Perillä satoi myös useita kuuroja. Menimme kolmella henkilöautolla ja yhdellä pikkubussilla. Saareen päästiin paikallisella lossilla jorpakon yli. Autot ajeltiin parkkiin saaren pomppuisia
teitä pitkin. Parkista oli vielä pieni kävelymatka majoitus- ja yöpymispaikkaan, joka oli paratiisimaisella kauniilla paikalla. Laitoimme punkat ja tavarat sekä eväät omille paikoilleen ja suunnittelimme
päivää ja samalla syöden eväitä.
Sauna oli joka ilta ja tietenkin myös ekana iltana. Sauna oli mielestäni täyden kympin sauna.
Puulämmitteinen, josta tuli tosi hyvät löylyt! Saunan jälkeen minua alkoi raukaista niin paljon, että
piti mennä punkkaan ottamaan tirsat. Tirsojen jälkeen laitoin ongen onkimakuntoon seuraavalle
päivälle, kun porukka totesi ettei kala syö nyt. Ekan kalan sai Kyösti tulopäivänä, eikä sitten ekana
päivänä muuta tullutkaan. Iltakin tuli ja pimeää myös ja niinpä paineltiin nukkumaan koko porukka.
Minulla tuli uni tosi hyvin ja varmaan muutkin nukkuivat hyvin, tosin joku oli kuorsannut yläkerrassa
niin, että yksi kaveri tuli alakertaan nukkumaan, jossa kaiketi jatkoi unta hyvin sitten.
Yksi meistä oli huolissaan verensokeriarvosta, ja niin mitattiin. Sokeri oli tosi hyvä (5.8) ja hän oli
justiin syönytkin sitten vielä. Minulla on aina sokerimittari matkassa mukana, kun minulla on se diabetes. Aamu koitti pissahätineen ja samalla uusi päivä kaloineen (toivottavasti) ja aamupaloineen.
Osa porukoista lähti veneillä kalaan ja muut kalastivat rannoilta, kuka virvelillä, kuka mato-ongella.
Sitten vihdoikin saatiin kalaa. Tomi ja Juhani tulivat veneellä mereltä ja he olivat saaneet molemmat yhden hauen. Kummankin hauen paino oli ihan vähän alle kaksi kiloa, eli kaksi isohkoa haukea, jotka Kyösti porukoineen savusti illalla. Suurin osa kaloista syötiin jo illalla ja loput seuraavana päivänä lounaalla. Kaloja oli myös jokunen ahven, jotka myös savustettiin. Ruoka yleensäkin oli
tosi hyvää ja maistuvaa. Grillikatos tuliloimuineen oli ahkerasti käytössä ja makkarat lämpisi hyvin.
Minä lämmitin myös oman pääaterian pari kertaa siinä nuotiolla. Ruuat ja makkarat maistuivatkin
tosi hyviltä siellä katoksen loimuissa. Janne oli tosi ahkera grillillä ja muutenkin, hän pilkkoi melkein kaikki polttopuut haloiksi siellä grillillä mitä tarvittiin. Siinä grillillä, kun istui nuotion lomussa
alkoi varsinkin iltaisin ramaista aikatavalla, no makkarat huiviin ja pienelle iltatorkulle punkkaan, se
auttoi mukavan miellyttävästi väsyneeseen olotilaan.
Hassun hönttiä, kun aika meni kovin nopeaan leirillä. Itse manailin, kun en ollut saanut yhtään kalaa, enkä oikeen huomannu, että kala olisi edes syönyt. Matoa ei ollut syöty, ehkä joku kala tönäisi
matoa pari kertaa. Koho oli liikahtavinaan sen pari kertaa. Retken viimeinen aamu tuli käsille ja
ajattelin, että surkean kauheeta, kun piakkoin pitää taas lähteä kaupunkiin... hirveetä tuumin! Oli
ollut niin mukavaa ja rentoa meininkiä saunoineen, kaloineen, nukkumisineen, syömisineen, ja oli
kiva olla yhtä porukkaa siellä paratiisisaarella! Minun pitää tarkkailla Emyn lehteä myös ensivuonna, että huomaan kun on ilmoitus kalastusleiristä - että pääsisi taas kalastelemaan, vaikkei se
saalis aina niin tärkeetä olekaan.					
Kalaleiriterveisin Yrjö Varis
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Eksynyt pieni lumikeiju

Kuu, jää ja enkelit

Se istui ikkunalaudalla
ja katseli jääkukkia
ikkunassa
Se värjötteli lumiviitassaan
ja puhalteli lumikiteitä ylös taivaalle.
Sitten se lensi ulos
lumihiutaleen selässä

Jääkuutiossa
oli kuu.
Kuu jäätikössä
oli jää.
Jäätyi kuunsilta
liukumäeksi,
meren jäälle asti.
Sitä enkelit laskivat
maan pinnalle riemuisasti,
ihmisten rinnalle.

Emylle: Tuula Viljasalo

Emylle: Tuula Viljasalo

Jaakon sutkautuksia
Henkilökunta oli matkalla Ikean työhyvinvointitapahtumaan Ruotsiin Ikeassa myytävällä
koottavalla lentokoneella. Pian noin vartin lentämisen jälkeen lentäjä saa sairauskohtauksen.
Tavaratalopäällikkö ei huuda matkustamoon ”onko täällä lääkäriopiskelijaa?” vaan että ”onko
täällä mensalaista? Meillä on varapilotti myyntipakkauksessa, mutta tarvitaan nero kokoamaan se johtuen kokoamisohjeiden sekavuudesta!”
Skitsofreenikko meni yksi ryöstämään pankkia.
Mitä poliisit hänelle? ”Hajaantukaa!”
Suolistovaivoista pitkään kärsinyt potilan tapaa vihdoin lääkärinsä. Valitettavasti varsin kivulias
colonoscopia sekä sietämätöntä oksetuksen tunnetta aiheuttanut gastroskopiatähystys olivat
täysin tarpeettomia. ”Potilas Virtanen, teillä on Ärtyvä Huoli, mutta hyvää tässä oireyhtymässä
on, että se on leikattavissa. Otsassanne olevan paisuvaisulokkeen ohitusleikkauksen yhteydessä voitte sitten varmaan tehdä elintenluovutustestamentilla lahjoituksen joillekin edellisen
hallituksen henkisesti munattomista ministereistä.”
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Terveisiä Emyn tutustumisryhmästä
Aloitimme syksyllä uuden toiminnallisen ryhmän Pappilantien kohtaamispaikassa Lilla Karyllissa.
Yhteistyössä Espoon mielenterveysyhdistyksen kanssa olivat Jorvin sairaala ja Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija, joka toimi yhtenä vetäjistä. Avoimeen ryhmään osallistui torstaisin niin Emyn vakiintuneempia jäseniä kuin ihan uusia tutustujia.
Ryhmässä halusimme toivottaa uudet tervetulleiksi yhdistystoimintaan. Kuudella tutustumisryhmäkerralla touhusimme muun muassa askartelun, pelien, ruuanlaiton ja levyraadin merkeissä. Näitä
samoja ja paljon muuta voi harrastaa Emyn toimipaikoissa kokoontuvissa lukuisissa ryhmissä,
leireillä ja tapahtumissa. Tutustujistamme osa liittyi jo jäseneksi!
Ensi keväänä tutustumisryhmä saa todennäköisesti jatkoa ja toimintaa kehitetään edelleen.
Ryhmää vetäneenä haluan kertoa viettäneeni viihtyisiä hetkiä Lilla Karyllissa. Oli erittäin opettavaista ja antoisaa olla osa ryhmää. Toivottavasti näemme vielä uudelleen!
Terveisin, Irina Selin, sosionomiopiskelija, Laurea-ammattikorkeakoulu

Tammikuun tähti
Tammikuun tähti
se yllättäin matkaan lähti.
Teki tähden upean
halki taivaan tummansinisen.
Se lensi halki
kaupungin valojen
ja metsien lumisten.
Viimein palasi se avaruuteen
joukkoon tähtien muiden.
Oli lento hieno, näyttävä.
Tähtitaivaan tumman
näky välkkyvä.
EMYLLE:
Tuula Viljasalo
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Emy yhdistyksenä &
työntekijöiden yhteystiedot
Emyyn et tarvitse lähetettä tai diagnoosia.
Tervetuloa mukaan toimintaan!
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo Mentalhälsoförening EMF rf) on mielenterveyskuntoutujien potilasyhdistys. Tarkoituksenamme on yhdistää ja aktivoida Espoon ja lähikuntien
alueella asuvia mielenterveysongelmia kokeneita sekä herättää ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. Tarkoituksemme toteuttamiseksi järjestämme ryhmä-, opintoja työtoimintaa, tapahtumia, retkiä, leirejä ja matkoja sekä kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia.
Tarvittaessa myös informoimme viranomaisia jäsentemme tarpeista. Annamme mielellämme lisätietoa yhdistyksen toiminnasta. Emyn arvot ovat jäsenlähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus.

Yhdistyksen jäsenmaksu

vuodelle 2016 on 23€ ja kannatusjäsenmaksu on 100€. Vuoden 2016 jäsenmaksua varten postitamme kevään aikana jäsenille tiedotteen mukana tilisiirtolomakkeet. Jäsenyys kannattaa, mutta
moneen yhdistyksen toimintaan voit osallistua, vaikket olisikaan jäsen.

Emyn pankkiyhteys

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

Luottamus- ja toimihenkilöt

Puheenjohtaja
Tomi Ojala
Toiminnanjohtaja Kaj Järvisalo 		
Toiminnanohjaaja Tiina Pajula 		
Toiminnanohjaaja Pirjo Heikkinen
Ohjaaja 		
Risto Hannukka
Ohjaaja		
Arttu Pöyhtäri
Järjestötyöntekijä Satu Jääskeläinen
Kasvimaavastaava Janne Niemi		
Kasvimaaohjaaja Minna Taipale

p. 050 552 1049
p. 050 310 7987
p. 050 310 7980
p. 050 310 7984
p. 050 312 5193
p. 050 310 7986
p. 050 312 5192
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

15

Pappilantie 7, 02770 ESPOO

