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Toukokuussa monet Emyn ryhmät jäävät kesätauoille. Kesätaukojen alkamisajankohdat näet ryhmien aukeamalta sivuilta 6-7. Kun jotain jää tauolle, on hyvä hetki rakentaa uutta tilalle. Siispä nyt on
juuri sopiva aika kokoontua yhteen ja suunnitella
kesän toimintaa. Tule suunnittelemaan kesän toimintaa, retkiä ja ryhmiä kuukausikokoukseen Meriemyyn lauantaina 7.5. tai Lilla Karylliin torstaina
12.5. klo 13.
Toukokuu on kaupunkikulttuurin kulta-aikaa. Säiden lämmetessä pitkin kaupunkia järjestetään jos
jonkinlaista tempausta ja tapahtumaa. Emy on mukana tässä kuussa Matinraitin Kyläkarnevaaleilla ti
17.5., Selvästi kivaa! tapahtumassa Pappilantiellä
ke 18.5. ja Angstiparaatin pikinikillä Lapinlahdessa to 26.5. Lauantaina 21.5. puolestaan on nuorille
aikuisille suunnattu Emyn ja klubitalon järjestämä
pelitapahtuma Sellon kirjastossa illalla ja päivällä
Emyn bändi esiintyy kaikille avoimessa Kukkiva
Suurpelto -tapahtumassa. Lähde rohkeasti mukaan!
Tässä vaiheessa vuotta Emyn uusi Kutsu-hanke
alkaa olla jo täydessä käynnissä. Hankkeen työntekijät odottavat yhteydenottoja kotiin vetäytyneiltä
itseltään tai joltakin heidän puolestaan - jotta voisimme kutsua heidät mukaan. Kutsu-hankkeesta
voit lukea lisää viimeiseltä aukeamalta. Muita toukokuun ajankohtaisia on ainakin se, että Emyn
kahvioihin kaivataan lisää myyjiä. Kahvioiden toiminnasta ja myyjänä toimimisesta voit lukea myös
lisää sieltä viimeiseltä aukeamalta.
Emyn toiminnassa tavataan!

Omaiset ja läheiset huom! Kevään kunniaksi kutsumme käymään. Keskiviikkona 11.5. klo 17.30
grillataan kohtaamispaikka Lilla Karyllin pihalla
omaisten kesken - tervetuloa! Grillaamaan ovat
saapumassa ainakin Eedissä kokoontuvan omaisryhmän väki ja parhaimmillaan muitakin omaisia.

Aineisto: Otamme mielellämme vastaan kirjoituksia, runoja, piirroskuvituksia, kannen taustakuvaehdotuksia, sarjakuvia ynnä muuta. Materiaali tulee
toimittaa edeltävän kuukauden puoliväliin mennessä
sähköpostitse tiina.pajula(at)emy.fi, postitse kohtaamispaikkaan tai henkilökohtaisesti tuomalla.
Kannen kuva: Mika P.

-Tiina :)
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Kokouksia

Päiväristeily Tallinnaan torstaina 9.6.

Emy tekee päiväristeilyn Tallinnaan to 9.6. Eckerö Linen m/s Finlandialla. Retkipäivä kestää
Kuukausikokous
kuukausikokous pidetään lauantaina 7.5. klo 14 aamusta iltaan, joten arvioithan jaksamisesi jo
Meriemyssä. Kokous on kaikille avoin, tervetuloa ennen ilmoittautumistasi. Ohjelmassa on kaupunkiin tutustumista, ostoksien tekemistä, tarideoimaan Emyn toimintaa.
jolla myös omakustanteinen retki taidemuseo
Kumuun. Laivamatkan omavastuuhinta on 20€/
Kesän ryhmätoiminnan suunnittelua
Kokoonnutaan Lilla Karylliin to 12.5. klo 13 suun- osallistuja. Retkelle lähtijän tulee varata omaa
nittelemaan ja sopimaan kesän ajan ryhmätoi- rahaa mukaan aterioita ja muuta varten. Lisätieminnasta Emyssä. Kahvakuulatreeniä, pihape- toja Tiinalta p. 050 310 7987. Sitovat ilmoittaulejä, kirjallisuusryhmää, sauvakävelyä vai jotain tumiset (nimi, sukunimi ja syntymäaika) ilmoitustaululle 4.5. mennessä. Muistathan, että
ihan muuta? Mihin sinä haluat osallistua?
kaikki Emyn toiminta on päihteetöntä ja tarvitset
mukaan voimassaolevan passin/henkilökortin.

Tekemistä

Angstiparaati piknik Lapinlahdessa

Geokätköillään ke 4.5. klo 13

Tänä vuonna vietämme mielenterveystoimijoiden ja kaiken kansan yhteistä syrjinnän vastaista
tapahtumaa, Angstiparaatia, piknikin merkeissä.
Iloa mielelle piknik järjestetään säävarauksella Lapinlahden puistossa Helsingissä torstaina
26.5. klo 17-19. Tapahtuma on kaikille avoin, pakkaathan oman viltin ja eväät mukaan. Emyläisille
on tarjolla yhteislähtö eväineen. Lähdetään yhdessä klo 15.30 Tutustumisryhmän kanssa Lilla
Karyllista ja käydään samalla katsomassa Galleria Lapinlahden taidenäyttelyä. Ilmoittauduthan
mukaan ilmoitustaulun listalle. Retkelle mukaan
lähtee Emyn toiminnanohjaaja Virpi.

Tervetuloa kokeilemaan geokätköilyä eli etsimään maastosta rasioita, joita kutsutaan geokätköiksi. Varaa mukaan säänmukaiset vaatteet,
tiedossa on ulkoilua ja jonkin verran kävelyä.
Mukana Hanna, lähtö Lilla Karyllista.

Luontoiltapäivä Lilla Karyllissa to
12.5. Aloitetaan teematuokio klo 14. Mukana

Markku ja Mike, tervetuloa!

Matinkylän Kyläkarnevaalit ti 17.5.

Kaikenikäisten yhteinen ulkoilmatapahtuma Matinkylän asukaspuistossa ti 17.5. klo 14-18. Lisätietoja s. 15.

Kalastusretki 31.5.

Teemme retken Linlon saareen Kirkkonummelle
kalastamaan. Lähtö Lilla Karyllista noin klo 9.30
ja paluu noin klo 16. Eväät pakataan mukaan
Lilla Karyllista, mutta kalastusluvista ja omista
kalastusvälineistä kukin huolehtii itse. Mukaan
mahtuu 7 kalastajaa Ilmoittauduthan ilmoitustaulun listalle 27.5. mennessä.

Selvästi kivaa! Pappilantiellä ke 18.5.

Emyn, Askeleen ja kumppanien yhteinen kevättapahtuma Pappilantien pihapiirissä. Lisätietoja
s. 15.

Nuorten aikuisten peli-ilta la 21.5.

Emyn ja Espoon Klubitalon yhteinen 18-30-vuotiaille suunnattu lautapeli- ja konsolipelitapahtuma pidetään Sellon kirjaston nuorten tilassa
lauantaina 21.5. klo 18-23.30. Ilmoittauduthan
ennakkoon mukaan, lisätiedot sivulta 15.

Retki Leppävaaran maauimalan avajaisiin Leppävaaran uudessa maauimalassa

pidetään avajaistapahtuma maanantaina 16.5.
klo 10-19 (lisätietoja s. 15). Lähdetään yhdessä
mukaan avajaisiin Lilla Karyllista klo 13. Retki toteutuu, kun ennakkoon ilmoittautuneita on vähinRetki Suomen luotokeskus Haltiaan la tään kolme (ilmoittaudu ilmoitustaululle).
7.5. Retkikohteena on Luontokeskuksen teemapäivä villiyrteistä. Retki toteutuu, kun ennakkoon Retki Erämessuille Riihimäelle 10.6.
ilmoittautuneita on vähintään kolme. Retkelle Tarkemmat tiedot julkaistaan kesäkuun tiedotlähdetään yhdessä Lilla Karyllin pihalta lauantai- teessa!
na 7.5. klo 9.45. Mukaan retkelle lähtee Kaide.

Retkiä
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Kesäleiristä sivulla 16.

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 puhelimitse)

ma-pe klo 9-16.30
avoinna vapaaehtoisvoimin lauantaisin klo
12-16 (varmistathan puhelimitse)

Meriemy sijaitsee Ala-Kivenlahden ostoskeskuksessa, noin viiden minuutin kävelymatkan
päässä Kivenlahden amfien merimaisemasta.
Kävelykadun varrella sijaitsevaan katutason
kohtaamispaikkaan on helppo piipahtaa nauttimaan kupillinen kahvia, lukemaan päivän lehti
tai vaikka surffaamaan netissä tai tapaamaan
toisia. Ovessa on koodilukko, joten koputathan
rohkeasti, niin avaamme sinulle oven.

Lilla Karyll on vuonna 1902 rakennettu, yhdistyksen 90-luvulla kunnostama puuhuvila Espoon
keskuksen Pappilanmäellä, kivenheiton päässä
Espoon keskuksen asemasta ja Espoon vanhasta tuomiokirkosta. Lilla Karyllissa on oma
piha grillipaikalla ja maakellarilla.

Talkootöitä tarjolla Lilla Karyllissa joka Sinustako Emyn kohtaamispaikkojen
arkipäivä ja Meriemyssä ma, ke ja pe
viikonloppujen vapaaehtoinen? PäivysLilla Karyllin talkoita pidetään maanantaista perjantaihin eli joka arkipäivä. Meriemyn talkoopäivät ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai (arkena).

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

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

Kirpputori Lilla Karyllissa

Lilla Karyllin yläkerrassa on pieni kirpputori, jonne voit tuoda 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!
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Kohtaamispaikat yhteistyössä
Asukastalo

Kohtaamispaikka

KYLÄMAJA

RAITIN PYSÄKKI

Matinkatu 7, Matinkylä
p. 050 430 3112

Kylämajan aukioloajat
•
•
•

ma-pe klo 9-16
Ke 4.5. klo 9-14
Helatorstaina 5.5. suljettu.

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09-510 2792

Raitin Pysäkin
aukioloajat
•

Arkisin klo 10-14

Raitin Pysäkki on kohKylämaja on espoolaisten kohtaamispaikka, taamis- ja kahvittelujonne voi tulla pistäytymään kahville, lukemaan paikka kaikille. Kahlehtiä, oleilemaan, juttelemaan työntekijöiden vipöytä on katettuna
kanssa tai osallistumaan toimintaan. Kylämajan arkipäivisin klo 10-14.
toimintaa ylläpitävät Kalliolan setlementti, Es- Maukasta kotiruokaa
poon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä edulliseen
hintaan
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry.
keskiviikkoisin klo 12 ja muina arkipäivinä klo 12
tarjolla lounaaksi puuroa.
Kylämajassa on ompelukone ja kangaspuut.
Ompelua varten kannattaa varata mukaan omat Raitinpysäkillä on käytettävissä ompelukone ja
langat ja kangaspuiden käyttämisestä peritään kangaspuut. Raitin Pysäkillä on myös elintarvipieni loimimaksu.
kejakelua tiistaisin ja perjantaisin klo 10-12.
Keskiviikkona 25.5. klo 12 ”Lauluja yksinäisyy- Raitin Pysäkin toiminnasta vastaavat yhteistyösdestä” – Maria Saastamoinen, laulu ja akustinen sä Punaisen Ristin Kehä-Espoon osasto, Espoon
kitara. Tilaisuus on kaikille avoin, tervetuloa!
kaupunki, Leppävaaran seurakunta ja Emy.
Lisätietoja www.kylamaja.fi

Ryhmätoimintaa Kylämajassa
•
•
•
•
•
•
•

Jumppatuokio. Aloita viikko kevyellä liikunnalla, sopii kaikille. Joka maanantai klo 11.3012.15.
Hannun musabasaari joka maanantai klo 12-13 Kylämajan kokoushuoneessa. Tule mukaan musiikkimatkalle maailman ympäri! Pitkään radiossa musiikkitoimittajana työskennellyt Hannu soittaa maailmanmusiikkia ja kertoo tarinoita.
Miesten +55 ryhmä Kylämajassa torstaisin klo 13-15. Kaikki yli 55-vuotiaat miehet tervetuloa! pauli.liikala(at)gmail.com.
Pelimimmit Kylämajassa parittomien viikkojen maanantaisin klo 10-12. Kaikille naisille
avoin ryhmä, jossa pelataan kortti- ja lautapelejä.
English Conversation Group meets every Wednesday at 12-13.30, at Kylämaja. Welcome!
Väriä elämään! Aikuisten väritysryhmä, joka torstai klo 13-14.30. Kaikki mukaan! Kylämaja
tarjoaa värityskuvia, puuvärejä ja tusseja.
Tarinatupa ilmaisu- ja teatteritaitojen ryhmä kaikille kiinnostuneille. Kylämajassa joka perjantai klo 12-13.30. Ohjaa tarinateatteriohjaaja Pekka. Sopii kaikille, mitään ennakkotaitoja
et tarvitse.
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Emyn ryhmätoiminta

Olet lämpimästi tervetullut mukaan Emyn monipuoliseen
ryhmätoimintaan. Lisätietoja ryhmistä:
Pirjo Heikkinen p. 050 310 7980.
hallille, mutta ole silloin paikalla ennen klo
14. Ilmoittaudu 4.5. mennessä Meriemyn ilmoitustaulun listalle tai soita p. (09)8632031.
Emy maksaa ilmoittautuneiden ratamaksun
sekä keilauskenkien vuokran.

Liikunnalliset
ryhmät
• Jalkapallojoukkue FC Askel aloittaa

•

ulkotreenikauden toukokuun alusta: Laaksolahden tekonurmi 2.5 alkaen maanantaisin klo 15-16 ja Keski-Espoon tekonurmi 4.5. alkaen keskiviikkoisin klo 15-16.
Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana
hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet, taidoista
riippumatta mukaan pelaamaan! Tiedustelut
Kaj Järvisalo, p. 050 552 1049.

Koulujen liikuntasaleissa kokoontuvat
ryhmät kokoontuvat kevätkauden viimeistä
kertaa viikolla 17 ja käynnistyvät jälleen
syyskauteensa elokuun
lopulla viikolla 34.

• Salsaa ja rivitanssia tanssitaan Espoon keskuksessa maanantaisin klo 17-18
Lagstads skolan salissa (Espoonkatu 7) kokoontumiset 2.5. saakka, jonka jälkeen ryhmä päättyy. Vetäjänä Sanna H.

Keskusteluryhmät

• Sählyä pelataan Espoon keskuksessa

tiistaisin klo 17-18 Koulumestarin koululla (Muuralanpiha 3) 3.5. saakka. Torstain
sähly Omnian ammattiopiston salissa on
jo kesätauolla (Kirkkokatu 16).

• Valonpisarat psykoterapeutin ohjaama
vertaistukiryhmä pakko-oireisesta häiriöstä
kärsiville henkilöille. Tiedustelut Pirjolta p.
050 310 7980.

• Itämaista tanssia (vain naisille)

Espoon keskuksessa tiistaisin klo 18-19
Lagstads skolan salissa (Espoonkatu 7) 3.5.
saakka.

• Keskusteluryhmä kaksisuuntaista
mielialahäiriötä sairastaville parillisten viikkojen tiistaisin klo 18 Lilla Karyllissa.
Kokoontumisia 31.5. saakka, sitten kesätauko. Syyskausi alkaa 23.8.

• Sulkapalloryhmä keskiviikkoisin Kivenlahdessa klo 19.30-21 Meritorin koulun
salissa (Merivalkama 9) on kesätauolla.

• Meren ja taivaan välillä eli diakonin oh-

• Emyn kuntosalivuoro Kannusillanmä-

jaama keskusteluryhmä Meriemyssä torstaisin kerran kuussa, 12.5. klo 13-14. Mukaan
mahtuu!

en väestönsuojan/urheiluhallin kuntosalissa
(Kannusillankatu 4) perjantaisin klo 16-17 pe
27.5. saakka. Mukaan sisäkengät, rennot
vaatteet, pyyhe ja muut peseytymisvälineet.
Saat tarvittaessa laiteopastusta.

•

Yleisurheilutreenit torstaisin klo 1415.30 Leppävaaran stadionilla 26.5. alkaen.
Tervetuloa treenaamaan pituushyppyä, juoksua, kävelyä, turbokeihästä ja kuulatyöntöä
hyvässä hengessä. Mukana Pirjo H.

•

Emyn keilausryhmä kokoontuu 10.5. klo
14-15 Lippulaivassa. Yhteislähtö Meriemystä klo 13.30. Voit tulla myös suoraan keila6

VERSO, Omaisten ryhmä yhteistyössä

Emy & Espoonlahden seurakunta. Ryhmä
kokoontuu kohtaamispaikka Meriemyssä
to 12.5. klo 18-19.30. Ryhmään toivotetaan
kaikki kuntoutujien omaiset ja läheiset
tervetulleiksi!

•

Toiminnalliset
ryhmät
•

•

•

Levyraati kokoontuu Meriemyssä kerran
kuussa, pe 13.5. klo 14. Levyraadissa analysoidaan ja arvostellaan soitettuja kappaleita.
Voit halutessasi ottaa omaa musiikkia mukaan tai valita mieleisesi verkkopalvelusta. •
Mukana Tiina.
Musaryhmä Lilla Karyllin yläkerrassa

kuuntelee musiikkia Kimin kanssa maanantaisin klo 13-14. Voit ottaa omaa musiikkia
mukaan tai valita kappaleen Youtubesta. Kevään viimeinen kerta 30.5. ja syyskausi 15.8.

Torstain toimintaillat parillisten viikkojen torstaisin Lilla Karyllissa. Tiedustelut
ja toiveet Tiina Pajula p. 050 310 7987. To
5.5. ei ryhmää (helatorstai), 19.5. klo 17-19
pelataan krokettia Lilla Karyllin pihalla, sateella lautapelejä sisällä, 2.6. klo 17 retki pelaamaan minigolfia (ilmoittaudu ennakkoon
ilmoitustaululle!), to 16.6. klo 17-19 kevätkauden päättäjäiset: grillataan Lilla Karyllin
pihalla.

ensimmäinen 2.9. klo 12.30-13.30.

Kesän ryhmätoimintaa suunnitellaan yhdessä
Lilla Karyllissa to 12.5. klo 13.
Tervetuloa!

Auroranportin ryhmä (Aurorankuja 2)
parillisten viikkojen tiistaisin klo 17. Ryhmää
ohjaa Emyn työntekijä Arttu. Ilmoittautumiset
ennakkoon p. 050 312 5193. Ohjelma: 3.5.
retki Sea Lifeen, 17.5. mennään pelaamaan
minigolfia, 31.5. retki Rehndal. Retket toteutuvat, mikäli lähtijöitä on vähintään kolme.

Toukokuussa
• Emyn
teatteriryhmä
Murhamysteeri
Eskon

esittää:

studiossa
(Pappilantie 2) ti 10.5. klo 14. Tervetuloa!

• Teatteriryhmä kokoontuu opettaja Jennin

ohjauksella tiistaisin 10.5. saakka klo 13.30
ESKO:n tiloissa (Pappilantie 2). Ilmoittaudu
mukaan Pirjolle p. 0503107980.

•

Kylämajassa ke 18.5. ja
syyskauden ensimmäinen 24.8. klo 12.
Lauluryhmä Kylämajassa ke 1.6. ja
syyskauden ensimmäinen 7.9. klo 12.15
Lauluraadissa kuunnellaan musiikkia ja
keskustellaan sanoista, sävelistä ja musiikista
yleensä. Lauluryhmässä lauletaan yhdessä
Helenan säestyksellä.

Sielun maisemien maalarit Lilla Karyllissa maanantaisin klo 17, Mielen mai• Lauluryhmä Raitin Pysäkillä laulaa
semien maalarit Meriemyssä tiistaisin
Helenan säestyksellä pe 13.5. ja syyskauden
klo 17. Olet tervetullut mukaan. Ryhmä sopii
niin ensikertalaisille kuin kokeneemmillekin
kuvataiteilijoille. Ryhmä kokoontuu koko toukokuun vielä normaalisti. Ohjaajana Olavi F.

•

Lauluraati

• Tutustumisryhmä

Emyyn torstaisin
klo 13.30 Lilla Karyllin ruokailutilassa.
Ryhmään toivotetaan tervetulleiksi Emyyn
tutustujat sekä jo pidempään yhdistyksessä
mukana olleet.
Tutustutaan toisiimme
toiminnan merkeissä, yhteistyössä HUS.
Ryhmäkertojen teemat toukokuussa: 5.5.
ei ryhmää (helatorstai), 12.5. kuvataidetta
ja musiikkia, 19.5. ulkopelejä, 26.5. retki
pikiniktapahtumaan Lapinlahteen, lähtö klo
15.30 Lilla Karyllista

Bänditaitoryhmä kokoontuu Lilla Karyllin

yläkerran
musahuoneessa
perjantaisin
13.30-14.30. Kevään viimeinen 27.5. ja
syyskauden ensimmäinen 26.8.

• Lautapeliryhmä
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tiistaisin

klo 13
pelataan lauta- ja korttipelejä Lilla Karyllissa
tai Villa Apteekissa. Mukana Noel, tervetuloa
mukaan!

Tietokoneen ja internetin käyttäjän alkeiskurssi
Miten käynnistän tietokoneen?
Meneekö se rikki vahingossa?
Miten haen asuntoa netissä?
Miten luen uutiset tai käytän verkkopankkia?
Tietokoneet, internet ja verkkopalvelut ovat tulleet
yhteiskuntaamme jäädäkseen ja siksi nykyään itse
kunkin olisi hyvä taitaa tietokoneen perustaidot.
Järjestämme emyläisille (järjestötalo Villa Apteekissa,
Pappilantie 5) tietokoneenkäytön peruskurssin.
Ilmoittaudu mukaan kurssille ennakkoon ilmoitustaulun
listalle tai soittamalla Lilla Karylliin tai Meriemyyn.
Lisätietoja kurssista Artulta p. 050 312 5193.
Tervetuloa mukaan!
Kurssipäivät ja teemat:
• ma 9.5. klo 13-16 Villa Apteekin alakerran neuvotteluhuone: tutustuminen tietokoneeseen,
laitteistoon ja käyttöön.
• ma 16.5. klo 13-16 Villa Apteekin yläkerran neuvotteluhuone: internet ja verkko
• ma 23.5. klo 13-16 Villa Apteekin alakerran neuvotteluhuone: asiointipalvelut ja verkkopankit

Kiinnostaako sinua kulttuuri?
Kaikukortilla voit käydä Espoossa maksutta tietyissä konserteissa, festivaaleilla, teattereissa tai
museossa. Kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta!
Emy on mukana Kaikukortti-toiminnassa. Kaikukortilla voit hankkia maksuttomia pääsylippuja
itsellesi Kaikukortti-verkostossa mukana olevaan kulttuuritarjontaan. Mukana on yli 20 espoolaista
kulttuurikohdetta ja suuri osa niiden tarjonnasta. Rajaukset kerrotaan kulttuuritoimijoiden omilla
verkkosivuilla.
Kaikukortin saavat aikuiset tai 16 vuotta täyttäneet espoolaiset Emyn jäsenet, tai
toimintaan muuten osallistuvat, jotka kokevat olevansa taloudellisesti tiukassa tilanteessa.
Pyydä oma Kaikukorttisi Tiinalta: tiina.pajula(at)emy.fi tai p. 0503107987.
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.
Hanki pääsyliput kulttuuritoimijoiden omista lipunmyyntikanavista. Lippuja ei saa verkkokaupasta.
Kaikukorttilippuja saattaa olla esityksissä rajattu määrä. Kerro varausta tai ostosta tehdessäsi
Kaikukorttisi numero. Varaudu lisäksi näyttämään kortti paikan päällä. Huomioithan, että jos
ostat lipun kaupallisen lipunvälitystoimijan kautta, sinun on maksettava palvelumaksu, vaikka itse
pääsylippu on maksuton.
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Seurakuntien
toimintaa ja ryhmiä

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.

Seurakunnan Kohtaamispaikka Tapio- Manna-Apu ry, Terveyskuja 2 E 8 (Espoon

lan kirkolla (Kirkkopolku 6). Kohtaamispaikka keskus), p. 040 040 1114. Elintarvikkeita jaossa
on avoin keskusteluryhmä torstaisin klo 12.30- ti, to ja pe klo 10-12. Kelakortti ja kassi mukaan.
14. Tiedustelut diakoni Timo Lounio p. 0400 415
335.
Espoonlahden seurakunta jakaa elintarvikkeita arkipäivisin Espoonlahden kirkolla (KipSeurakunnan Torstaipiiri on kesätauolla. parinkatu 8) ja ma 16.5. alkaen kirkon remontin
Mielenterveyskuntoutujien avoin keskusteluryhvuoksi Helluntaiseurakunnan tiloissa Kipparinmä kokoontuu parillisina viikkoina torstaisin klo
katu 2. Vuoronumeroiden jako alkaa klo 8.30 ja
15-16 Suvelan kappelilla jälleen 8.9. Lisätietoja
ruokajako klo 9.
diakoni Anni Vanhanen p. 050 438 0189.
Mielenterveyskuntoutujien
keskusteluryhmä
Hyvä olo on tauolla kevään ajan. Tiedustelut diakoni Harriet Lohikari p. 040 531 1057.

Perjantaiporinat - mielenterveyskuntoutujien avoin keskusteluryhmä kokoontuu perjantait 6.5., 20.5., 3.6. ja 17.6. klo
13-14.15. Soukan kappelin Sopukassa. Tiedustelut diakoni Ritva Aarnio 040 537 6854 ritva.
aarnio(at)evl.fi.

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

Seurakuntien
diakonialounaat

Diakonia- ja kappelilounaat tarjolla kaikille, joilla on taloudellisia vaikeuksia tai jotka kaipaavat
MieTe
Vertaistukea yksinäisyyteen ja masentuneisuu- ruokaseuraa. Diakoniatyöntekijä on tavattavissa
lounaan yhteydessä.
teen Soukan kappelilla maanantaisin klo 17.
• 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
Ruokajakoa ja
(11.1.-2.6.) lipunmyynti klo 10.30, hinta 3€,
muuta apua arkeen
ma, ti ja to klo 11-12. Ajalla 7.6.-23.6.2016
lounas kaksi kertaa viikossa: ti ja to.
Asumisluotsi, Lokirinne 1, avoinna ma-to klo • Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, ti
ja to klo 11.30-12.30, hinta 3€, 12.1.-24.5.
9-15. Keittolounas ke klo 11-13 ja aamupuuro
•
Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, ma klo 13ma, ti ja to klo 10-12. Asumisluotsi on asumisen
13.30, hinta 2,50€. 21.5. saakka.
ongelmien ratkaisemiseen ja elämänhallinnan
•
Matinkappeli, Liisankuja 3, ti klo 13-13.30,
tukemiseen keskittynyt palvelukeskus. Tiedushinta 2,50€. 24.5. saakka.
telut p. 040 6318753, tatjana.tapanainen(at)si• Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti
ninauha.fi.
klo 12-13, hinta 4€ ajalla 12.1.-10.5.
Espoon Ankkuri, Matinkartanontie 16 B, • Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, ma ja ti
klo 11-13, hinta 4€, ajalla 11.1.-18.5.
(Matinkylä) diakonia-aamiainen arkisin klo 9-10
(puuro, leipä, kahvi ja mehu) ja leipäjakoa arki- • Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, ti lipunmyynti klo 11.30, hartaus klo 12, lounas klo 12.15,
sin klo 9. Espoon Ankkuri on tarkoitettu erilaihinta 4€, ajalla 12.1.-26.4.
sista päihdeongelmista kärsiville täysi-ikäisille,
tarjolla myös ryhmätoimintaa. Tiedustelut p. 010 • Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, keitto10 lounas ti klo 11, hinta 3€, ajalla 12.1.-10.5.
231 3760, tiina.kaleva(at)samaria.fi.

Ääniä kuuleville vertaisryhmiä

Muita vertaistukiryhmiä Espoossa
Omaisille ja läheisille

Ohjattu vertaistukiryhmä psyykkisesti sairastuneiden omaisille kerran kuukaudessa, keskiviikkona 11.5. Pappilantiellä Emyn tiloissa/pihalla
klo 17.30. Tiedustelut FinFami Uusimaa ry, Petteri Liikanen p. 050 576 8531, www.otu.fi.

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

Mieli Maasta ry:n ryhmät Espoossa

Mieli maasta ry:n ryhmät ovat vertaistukiryhmiä
masentuneille. www.mielimaastary.fi.
• Raitin Pysäkillä kokoontuu ryhmä tiistaisin klo
17.30-19.30 (Armi p. 050 37 20 919 ja Antti p.
050 53 44 054)
• Tapiolan kirkolla keskiviikkoisin klo 18 (Vetäjänä Lulu p. 040 757 3228). Olet sydämellisesti tervetullut mukaan!
• Oletko eläkeiän kynnyksellä ja olet masentunut, uupunut tai muuten siipeesi
saanut? Pelottaako sinua lähestyvä eläkkeelle jääminen? Ahdistaako eläkkeellä olo?
Tervetuloa mukaan Mieli Maasta ry:n vertaisryhmään keskustelemaan ja jakamaan
kokemuksia turvallisessa ympäristössä. Kokoontumiset maanantaisin klo 17.30-20.00
Tapiolan kirkolla Espoossa. Tule paikalle tai
ilmoittaudu etukäteen. Lisätietoja: ryhmän
ohjaaja Hannele Oksanen, p. 050 500 1137.

Kokemusasiantuntijakoulutusta

Espoon kaupungin Kipinä-toiminnan ja Kalliolan setlementin yhteinen Pieni kokemusasiantuntijakoulutuspilotti 11.-12.5. Koulutus
järjestetään Espoon keskuksen VPK-talolla.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Saara Lipponen
p. 0438265251.

Kahvikulma

Terassikahvio

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

Jorvin sairaalan psykiatria
Avoinna arkisin
klo 9.30-14.30

Asioimalla Emyn kahvioissa tai tilaamalla kahviotuotteita tuet Emyn työtoimintaa.
Jos haluat ryhtyä kahviomyyjäksi tai haluat pitää taidenäyttelyn kahviossa,
otathan yhteyttä Risto Hannukkaan tai Pirjo Heikkiseen.
Kahviot suljettu vappupäivänä 1.5., helatorstaina

Tervetuloa kahville ja tuoreelle pullalle!
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Runot
Kahvia
Kahvimuki istuu pöydällä.
Siinä on kahvia,
joka on mustaa
kuin
Afrikan ihmiset.
Kahvi on
päivittäinen juoma.
Jos kahvia ei ole
se tuntuu olossa.
Laitan kahviin
kermaa ja sokeria
- se on makuasia.
Jorma K.
2016

Toukokuu
Tuomi kukkii jo
lensi heinikossa sudenkorento.
Paistaa lämpimästi aurinko,
tien vieressä valkovuokkojen viehkeä jono
Tuula Viljasalo

Emyn ja Espoon kaupungin palstapuutarha
käynnistyy kesäkauteen Kauklahdessa
Emyllä on yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa puolen hehtaarin kokoinen puutarhapalsta
Kauklahdessa (Brynsteninkuja). Puutarhalla on toimintaa monille ryhmille sekä vapaaehtoisille
emyläisille maanantaista 16.5. lukien. Palstatoimintaan osallistuville tarjotaan kiitoksena lounas
Elä ja asu -seniorikeskuksessa.
Jos haluat vapaaehtoiseksi puutarhatoimintaan mukaan, ota yhteyttä Emyn kasvimaaohjaajiin
Minna Taipale p. 050 310 7983 tai Janne Törmänen p. 050 312 5192.
Emyn yhteistyökumppanina voit olla palstaan liittyvissä asioissa (ryhmälle oman viikottaisen
toimintapäivän sopiminen tai muun yhteistyön virittäminen) yhteydessä Emyn toiminnanohjaaja
Pirjo Heikkiseen p. 0503107980.
12

Ystävämme
nukkui pois
Ystävämme ja naapurimme Johanna
F. on nukkunut pois. Johannaa oli
kohdannut vakava sairaus, joka
lopulta johti hänen kuolemaansa tässä
pääsiäisen tienoilla, kuten niin monet
meistä ehkä jo tietävätkin. Johannan
edesmeno on jättänyt suuren surun
paitsi lähiomaisille, niin myös meille
lukuisille Auroranportissa asuville
Johannan naapureille ja ystäville - ynnä kaikille muille emyläisille. Tunsimme kaikki Johannan
elämänmyöteisenä ja ulospäinsuuntautuneena ihmisenä.
Johanna kertoili usein avoimesti kuulumisiaan kaikille meille. Myöskin eläimet tuntuivat olevan
Johannan sydäntä lähellä. Mutta nyt pyöreää ja pirteää Johannaamme ei totisesti enää ole...
Minusta on tuntunut useinkin, ettei elämä ole aivan tasapuolinen meille ihmisille, ei myöskään
aivan oikeudenmukainenkaan. Johannahan oli ajasta ikuisuuteen siirtyessään vielä nuori ihminen,
jolla olisi ollut vielä paljon edessään elämässä tehtävänä ja koettavana. Mutta Johannaa, juurikin
meidän Johannaamme, emme enää voi nähdä ja tavata meillä Auroranportissa eikä sitten
missään muuallakaan. Elämän on jatkuttava huolimatta siitä menetyksestä, jonka olemme siis
kohdanneet. Toivotan voimia kaikille Johannan tunteneille. Surutyömme on vielä kesken.
Toivon kaikille valoisaa kevättä, vaikka yksi on keskuudestamme poissa. Johanna on astunut
tuonpuoleiseen, ehkäpä taivaalliseen kotiimme.
Ystäväämme Johannaa kaivaten ja muistoa kunnioittaen, Ystävä ja naapuri Auroranportista

Rethink Espoo – järjestötoiminta
keskiviikkona 18.5.2016 klo 18
Tervetuloa Unelma Tapiolaan (Kauppamiehentie 6, 2. krs) ajattelemaan uudelleen
järjestötoimintaa ja vapaaehtoistoimintaa tämän päivän Espoossa. Miten järjestötoiminta on
muuttunut ja mitä voimme oppia? Mitä uutta tarvitsemme yhdistyksiin?
Rethink järjestötoiminta on Rethink Espoo -tapahtumasarjan viides tapahtuma. Osallistua voi
kuka tahansa, vaikka erityisesti tämän kuun teemailta on suunnattu espoolaisille järjestöille ja
järjestöjen toiminnassa mukana oleville.
#RethinkEspoo vapaa pääsy tervetuloa!
Järjestäjät: Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry, Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry,
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Kansalaistoiminnankeskus Unelma –
Espoon Järjestöjen Yhteisö ry
13

Keltanokan kertomuksia, kolmas osa
Kevät, mikä ihana vuodenaika! Toiset tykkää, toiset ei, mutta minä tykkään ihan kauheasti. Kevät
on minulle uudelleen syntymisen ja heräämisen aikaa, niinkuin on syksykin. Keväällä herää ihmiset
ja puut ja pensaat, syksyllä sienet. Kukat, heinät, salaatit ja sen semmoiset syntyvät uudestaan
pienistä siemenistä, ja sekös on yhtä ihmeellistä - joka kevät!
Minulla on pieni piha. Sinne on istutettu jos jonkinlaisia kukkasia, pensaita ja nurmia. Pihalle on
myös istutettu pieni talo. Talossa on kaksi kappaletta ihmisiä ja yksi kappale kilpikonnaa. Osa pihalla ja kaikki sisällä oleilevat, ovat perennoja eli monivuotisia. Puita ei kai ole istutettu, ne hoitavat
suvunjatkumisen itsekin.
Puut ovatkin lisääntyneet kiitettävästi! Laskeskelin joskus seuraavat saldot: 28 koivua, 14 pajua, 8
kuusta, 2 tammea, 2 vaahteraa ja 2 mäntyä. Nämä ovat siis aikuisia. Teinit ja lapsukaiset ovat viellä
lisäksi. No, puu poikineen, ei haittaa. Minä rakastan haravoimista! Ja lehtiä riittää.
Aloitin tietysti syksyllä haravoimaan. Kävin sisällä syömässä ja nukkumassa. Lehtiä tuli puista tasaisella tahdilla ja niitä piti tietysti haravoida viikko tolkulla. Naapureilla ei ole paljon puita, he saivat
minulta lehtiä pihoilleen. Luulin, että he olisivat iloisia, mutta he eivät jostain syystä tykkää haravoimisesta!
Kevät saapui ja aloitin taas haravoimisen. Tein syksyllä hienoja katteita lehdistä peruna- ja kasvimaille. Tuuli oli lennätellyt ne ympäriinsä. Ihanaa, pääsen haravoimaan koko pihan taas uudestaan!
Olen hurjan tarkka; yksikään lehti ei jää jälkeeni. Ja jos jääkin, nypin sormin loput pois. Parhaimmillaan olen haravoinut viisi tuntia putkeen, mistä ynnäten saan yli viisikymmentä tuntia harava
kourassa.
Nyt vain alkaa ikävästi näyttää siltä, että lehdet loppuvat kesken. Toisaalta sittenhän voin ruveta
harvavoimaan naapurien pihoja! En kyllä kehtaa kysyä niiltä, mutta jos käyn haravoimassa silloin
kun he eivät ole paikalla? Tai voinhan aina mennä harvoimaan vaikka kunnan metsää? Tai ottakaa
hihasta kiinni, kun törmätään. Voin tulla teille jollekin haravoimaan. Ah, kevät ja syksy, ihanaa aikaa!
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Minna Kettunen

Nuorten aikuisten
peli-ilta
			

Selvästi kivaa!
Kaikille avoin tapahtuma Pappilantiellä
keskiviikkona 18.5.2016 klo 10-14

18-30-vuotiaille

bändejä
pihakirppis
arvontaa
kahvitarjoilu
grilli kuumana

Lauantaina 21.5. klo 18-23.30
Sellon kirjastossa (Leppävaarankatu 9)
Tarjolla pientä naposteltavaa,
tapahtuma on päihteetön.

Tervetuloa!

Mukaan pääset ilmoittautumalla viimeistään
tapahtumapäivänä klo 17.30 mennessä.

Tapahtuman
järjestävät
Emy ja Askel

Ilmoittautumiset:
Tiina Pajula
050 310 7987
tiina.pajula(at)emy.fi
tai Facebook-tapahtuman kautta :)

Kesäsportti
ma 16.5. klo 10-19
Kaikille avoimen Kesäsportti-tapahtuman ja Leppävaaran maauimalan
avajaisten ohjelmassa on
• liikunnallista tekemistä kaiken ikäisille, sopii myös liikuntarajoitteisille!
• pelejä
• tasapainorata
• ohjattuja kävelylenkkejä ja jumppaa
• jousiammuntaa
• kuntosalilaiteopastusta
• ja paljon muuta!
Virallinen avajaisjuhla klo 15
Uimahallissa ja altailla tapahtuvaan
toimintaan pääsee uimahallin sisäänpääsymaksulla, muuten tapahtuma on
maksuton!
Emyn yhteislähtö Lilla Karyllista klo 13.
Retki toteutuu, kun ennakkoon ilmoittautuneita on vähintään kolme, joten
ilmoittauduthan mukaan ilmoitustaulun
listalle. Listietoja: www.espoo.fi/liikunta
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Emyn kesäleiri Stora Blindsundin saaressa
Emy järjestää kesäleirin Stora Blindsundin saarella, Matinkylän edustalla, kesäkuun ja heinäkuun taitteessa, tiistaista 28.6. perjantaihin 1.7.2016. Saari on
luonnonkaunis paikka Espoossa, soutumatkan päässä Nuottaniemen satamasta.

Leirin hinta on 40€/Emyn jäsen, yhdistys tarjoaa loput.

Saarella on luonnon lisäksi vanha pitsihuvila, sauna, tenniskenttä ja ulkovessat.
Leirillä yövytään joko teltassa ulkona tai
sisällä huvilassa. Teltan ja retkisängyn
saa tarvittaessa lainaan yhdistykseltä,
mutta oma makuupussi kannattaa olla.
Ruoat ja muut järjestelyihin liittyvät askareet tehdään leirillä yhdessä talkoovoimin. Leiri ei sovellu liikuntarajoitteisille.

Hakeutuminen leirille tapahtuu kirjoittamalla oma nimi ja mahdollinen tieto erityisruokavaliosta viimeistään 10.6. Lilla Karyllin tai Meriemyn ilmoitustaulun listalle (tai soittamalla). Leiri
järjestetään, mikäli osallistujia on enemmän kuin seitsemän. Kaikille hakeneille ilmoitetaan kirjeitse
viikolla 24.
Leirin osallistujat ja ohjaajat pitävät yhteisen leiritapaamisen perjantaina 17.6. klo 14 Lilla Karyllissa.
Tapaamisessa suunnitellaan leirin ruokalistat sekä sovitaan alustavasti leirin ohjelmasta ja yöpymispaikoista (lainatelttojen tarpeista yms.). Leiritapaaminen on myös hyvä mahdollisuus tutustua
muihin leirille lähteviin tai kysyä mieltä askarruttavista asioista.
Emyn kesään on tulossa toinenkin leiri, Sierlan vanhassa koulussa Nummella Lohjan kunnassa viikolla 35 eli 29.8.-2.9.2016. Sierlan leirille hakeutumisesta ja leiristä tarkemmin voit lukea aikanaan
heinäkuun tiedotteesta.

Hyväksyvä tietoinen läsnäolo ja muita
mielenterveystaitoja kaikkien harjoiteltavissa
Huhtikuussa pidetyssä Rethink Espoo tapahtumasarjan mielenhyvinvoinnin illassa puhuttiin paljon
tietoisuustaidoista ja tehtiin harjoitteita yhdessä. Mielenterveystalon mukaan tietoisuustaidoilla tarkoitetaan huomion suuntaamista tiettyyn kohteeseen tarkoituksellisesti, tässä hetkessä ja arvostelematta. Asiat laitetaan merkille juuri sellaisina kuin ne ovat, tuomitsematta ja arvottamatta. (HUS)
HUS:n ylläpitämässä Mielenterveystalossa on paljon uusiakin osioita kohdassa omahoito ja oppaat. Sieltä löytyy oppaita tietoisuustaitojen opettelun lisäksi muun muassa paniikin omahoitoon,
seksuaalisuuteen ja rentoutumiseen. Kannattaa käydä tutustumassa!
Mielenterveystalo internetissä: www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat
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Stora Blindsundiin pääsee saunomaan
keskiviikkoisin 25.5. alkaen

Soutuvene noutaa saunojat Nuottaniemen venesataman (Nuottatie 19, Matinkylä) itäreunan
laiturista. Parittomilla viikoilla ke on naistenvuoro (haku laiturilta klo 18). Parillisilla viikoilla ke
on sekä miesten että naisten vuorot: miehet klo 17-18.30 (haku laiturilta klo 17) ja naiset klo
18.30-20 (haku laiturilta klo 18). Saunamaksu on 3€, omat saunomistarvikkeet, laudeliinat ja eväät
mukaan, ei lemmikkieläimiä. Makkaranpaistomahdollisuus ja tarjolla on kahvia ja teetä. Järjestäjä:
SeKaVa (seurakunnat, kaupunki, vapaat järjestöt). Lisätietoja p. 044 068 8068

Keskusteluapua on tarjolla

•
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 / teitä sillä hetkellä askarruttavaan
asiaan paneutumista. Ratkaisukeskeisten menetelmien
lisäksi hyödynnän myös kognitiivisia- ja NLP- menetelmiä, ko.
opinnoissa edistymisen mukaisesti. Lämpimästi tervetuloa
yksilöasiakkaat, parit ja perheetkin, jos koette tarvetta keskustelulle! Palvelu on maksutonta.
Ajan voit varata minulta suoraan s-postilla: raijaarpre(at)msn.com, p. 0449709271 tai Emyn
toiminnanohjaaja Tiinan kautta p. 0503107987. -Raija
•

Haluaisitko puhua elämästäsi, ajatuksistasi tai toiveistasi luottamuksellisesti? Varaa
aika terapeuttiseen keskusteluun! Opiskelen ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi ja
tarjoan mahdollisuuden maksuttomiin terapiakeskusteluihin Emyn tiloissa. Minulla on
vaitiolovelvollisuus. Voit varata ajan suoraan minulta sähköpostilla juulia.vainio(at)gmail.com
tai tekstiviestillä numerosta 041 755 6379. Tervetuloa!

•

Keskusteluapua elämän haasteisiin ja ongelmiin! Olen ratkaisu- ja voimavarakeskeisen
psykoterapian opiskelija ja tarjoan yksilö- ja pariterapiaa. Sinulle terapia on ilmaista. Itse
toimin opetus- ja koulutusalalla ja olen myös musiikkiterapeutti. Huolestuttaako sinua jokin
asia, josta toivoisit voivasi keskustella luottamuksellisesti? Vaivaako mieltäsi esimerkiksi
turha jännittäminen, paniikki, pelkotila, ahdistuneisuus, masennus, uupumus, unettomuus,
pulmat ihmissuhteissa tai muu asia, jonka haluaisit muuttuvan tai helpottuvan elämässäsi.
Terapian kesto tapaamisissa on 45-60 minuuttia kerrallaan ja tavallisesti kerran viikossa.
Terapiajaksosta sovitaan yhdessä asiakkaan toiveiden ja terapeutin kanssa tilanteen
mukaisesti. Minun saa yhteyden soittamalla tai lähettämällä tekstiviesti numeroon 0405390505 tai lähettämällä s-postia terapeutti.aimo(at)gmail.com Ota rohkeasti yhteyttä. Aimo
Puukki.

•

Olen Kirsti Kupiainen, opiskelen psykoterapeutiksi ja tarjoan maksuttomia
psykoterapiapalveluita opiskelijatyönä. Päätyöni on opetusalalla, josta minulla on yli 30 vuoden
kokemus erilaisista tehtävistä. Psykoterapiassa lähestymistapani on ratkaisukeskeinen.
Tarjoan sekä yksilö- että pariterapiapalveluita. Psykoterapiaan hakeutumisen
lähtökohtana voivat olla esimerkiksi erilaiset mielenterveysongelmat, psyykkiset oireilut,
ihmissuhdeongelmat, ahdistus, masennus, pelot, traumat, kriisit, erilaiset riippuvuudet, vaikeat
elämäntapahtumat, ongelmat opiskeluissa tai työelämässä. Minuun saat parhaiten yhteyden
sähköpostin kautta kirsti.kupiainen(at)fimnet.fi tai puhelimella 050 349 5748. Jos en pääse
vastaamaan soittoosi, jätä vastaajaani viesti, soitan sinulle heti kun se on mahdollista.
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Emy kutsuu mukaan
Emyllä on käynnisteillä RAY:n rahoittama Kutsu-hanke vuosille 2016–2018. Hankkeen tavoitteena
on rakentaa uutta tavoittamisen tapaa sosiaalisesti eristäytyneiden 29–65-vuotiaiden ihmisten
kutsumiseksi mukaan mielenterveyttä tukeviin toimintoihin, siis vaikka Emyn tai seurakunnan
ryhmiin, kaupungin palveluihin, opintoihin, muiden järjestöjen toimintaan tai vaikka työtoimintaan.
Kutsu-hanke liittyy kuntien ja järjestöjen yhteistyön teemarahoitukseen ja hanke toteutetaankin
tiiviissä yhteistyössä Emyn verkostojen ja hankekumppanien kanssa sektorirajat ylittäen
luontevana osana Espoon mielenterveysyhdistyksen kokonaisuutta.
Oletko yksinäinen ja jäänyt kotiin?
Puuttuuko päivistäsi mielekäs sisältö?
Onko läheisesi eristäytynyt?
Puuttuvatko häneltä sosiaaliset verkostot?
Tunnetko jonkun, joka lähtisi mukaan,
mutta kukaan ei ole vielä kutsunut?
Ota rohkeasti yhteyttä niin pohditaan, mitä
voisimme tehdä. Yksin ei kannata jäädä!
virpi.uusitalo(at)emy.fi tai p. 050 310 7981

Ryhtyisitkö myyjäksi Emyn kahvioihin?
Oletko Emyn jäsen? Oletko eläkkeellä? Haluatko kokeilla kykyjäsi työssä tai kaipaatko mielekästä
tekemistä arkeen kuntoutumisen tueksi?
Emy ylläpitää kahta yleisökahviota, Terassikahviota Jorvin sairaalan psykiatrisessa yksikössä
ja Kahvikulmaa Aurorakodissa Järvenperässä. Kahvioissa työskentelee aina kaksi myyjää
kerrallaan ja kukin myyjä on työvuorossa noin 1-2 kertaa viikossa. Työvuoroja on niin arkipäiville
kuin viikonlopuillekin. Eläkkeellä olevat kahviomyyjät saavat kahviotyöstä mielekästä tekemistä
arkeen, mahdollisuuden kokeilla omaa jaksamista työssä, työkokemusta ja osaamista sekä pientä
työtoimintarahaa.
Myyjiksi hakeutuvien kannattaa aloittaa osallistumalla jonkin aikaa Emyn talkoisiin Lilla Karyllissa
tai Meriemyssä. Myyjäksi pyrkivältä toivotaan innokasta suhtautumista oppimiseen ja tekemiseen,
huolellisuutta ja aikatauluista kiinni pitämistä sekä Suomessa käytössä olevien rahojen
osaamista ja tunnistamista. Myyjän työhön kuuluu kahvion siistimistä, leipomista (mm. pulla,
piirakka, pizza), lomakkeiden täyttämistä (kahvion omavalvonta, tupakan myynnin omavalvonta)
ja kassanhoitoa (kassakone, rahan käsittely, rahan laskeminen). Myyjäksi perehdyttämisen
yhteydessä opiskellaan elintarvikehygieniaa ja suoritetaan yhdistyksen kustannuksella virallinen
hygieniapassi.
Myyjät kokoontuvat kerran viidessä viikossa keskustelemaan ja päättämään kahvioon liittyvistä
asioista myyjäkokouksessa. Myyjille järjestetään ajoittain myös koulutus- ja virkistyspäiviä.
Jos kiinnostuit, otathan rohkeasti yhteyttä Risto Hannukkaan tai Pirjo Heikkiseen.
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Emy yhdistyksenä &
työntekijöiden yhteystiedot
Emyyn et tarvitse lähetettä tai diagnoosia.
Tervetuloa mukaan toimintaan!
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo Mentalhälsoförening EMF rf) on mielenterveyskuntoutujien potilasyhdistys.
Tarkoituksenamme on yhdistää ja aktivoida Espoon ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveysongelmia kokeneita sekä herättää ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. Tarkoituksemme toteuttamiseksi järjestämme ryhmä-, opinto- ja työtoimintaa, tapahtumia, retkiä, leirejä ja matkoja sekä
kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Tarvittaessa myös informoimme viranomaisia jäsentemme
tarpeista. Annamme mielellämme lisätietoa yhdistyksen toiminnasta. Emyn arvot ovat jäsenlähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus.

Yhdistyksen jäsenmaksu

vuodelle 2016 on 23€ ja kannatusjäsenmaksu on 100€. Jäsenyys kannattaa, mutta moneen yhdistyksen toimintaan voit osallistua, vaikket olisikaan jäsen. Emyn jäsenet ovat myös Mielenterveyden keskusliiton jäseniä.

Emyn pankkiyhteys

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

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

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

p. 050 552 1049
p. 050 310 7987
p. 050 310 7980
p. 050 310 7981
p. 050 310 7984
p. 050 312 5193
p. 050 310 7986
p. 050 310 7983
p. 050 312 5192

Tämän tiedotteen mukana saat jäsenmaksumuistutuksen, mikäli et ole vielä
maksanut yhdistyksen jäsenmaksua vuodelle 2016.

www.emy.fi

espoonmielenterveys(at)emy.fi Työntekijöiden omat sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(at)emy.fi vaihda: ö->o, ä->a ja (at)->@
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Pappilantie 7
02770 ESPOO

