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Emyn kuulumisia
Viime vuosi on vietetty ja uusi vuosi 2017 vastaanotettu. Tulikos sinun luvattua itsellesi jotakin omaa
elämääsi kohentavaa tälle vuodelle?
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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 edeltävän
kuukauden puoliväliin mennessä sähköpostitse tiina.pajula(at)emy.fi, postitse kohtaamispaikkaan tai henkilökohtaisesti tuomalla.
Kannen kuva: Satu T.

Tuli tai ei, monessakin asiassa itselle on hyvä olla mukava ja salliva, hyväksyvä ja myötätuntoinen. Vaikka
monet meistä olemme omia ystäviä ja muita kanssaihmisiä kohtaan myötätuntoisia, emme välttämättä toteutakaan samaa ajatusmaailmaa itseämme kohtaan,
vaikka hieman lisää itsemyötätuntoa voisi auttaa meitä kokemaan oma elämä miellyttävämpänä. Vai mitä
mieltä sinä olet?
Emyn ryhmätoiminta käynnistyy kevätkauteen näin
tammikuussa. Nyt on yksi parhaista hetkistä tulla
mukaan itseä kiinnostaviin ryhmiin, ja toisaalta käydä tutustumassa johonkin itselle ihan uuteen juttuun.
Ylipainon kanssa kamppaileville järjestetään painonhallintakurssi (kurssi pidetään helmikuussa, hakeutuminen on tammikuussa) ja syksyllä suosituksi huomattua joogaa varten on perustettu oma salivuoro
maanantai-iltoihin. Opiskelijoiden järjestämänä luovaa kirjoittamista on tulossa lisää ja rentoutumiselle
on oma ryhmänsä. Emyssä on keväällä 2017 uusina
myös uintiryhmä, aamuinen kävelyryhmä, runoryhmä
ja vaikka mitä! Katsohan tiedotteen liitteenä saamastasi ryhmäkalenterista sekä sivuilta 6-8 tarkemmin.
Tammikuun aikana hakeudutaan helmikuussa järjestettävälle talvileirille. Emyn leirit ovat viime vuosina
kasvattaneet suosiotaan ja leirikeskuksen tilat ovat
rajalliset. Toivon kaikilta leirille mukaan hakijoilta ymmärrystä, mikäli tällä kertaa et tulisikaan valituksi mukaan leirille. Leirejä on kuitenkin Emyn vuoden kierrossa useita.
Tammikuussa teemme myös retken Tapiolan keskusaltaalle jäädytetylle luisteluradalle, kunhan vain sääolosuhteet sen mahdollistavat. Toivotaan siis talvisen
raikkaita päiviä, ja kun niitä tulee niin muistetaan ulkoilla.

Hyvää alkuvuotta toivotellen,
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Tiina :)

Tässä kuussa
Kuukausikokous

Luontoiltapäivä ti 17.1.
Lilla Karyllin olohuoneessa

Tammikuun kuukausikokous pidetään lauantaina 7.1. klo 14 Meriemyssä. Tervetuloa mukaan
suunnittelemaan ja ideoimaan Emyn toimintaa
sekä sopimaan kohtaamispaikkojen viikonloppujen päivystysvuoroista. Kokous on avoin kaikille!

Tiistaina 17.1. klo 14-16 katsotaan luontokuvia
ja keskustellaan luonnossa liikkumisesta. Voit
ottaa mukaan myös omia valokuvia. Tiedustelut
Markulta ja Kyöstiltä p. 041 478 6389. Tervetuloa!

Painonhallintaa, liikuntaa ja
mielenterveyttä

Lähdetään yhdessä luistelemaan

Emy ja Espoon liikuntapalvelut järjestävät yhdessä kurssin, joka on tarkoitettu ylipainoisille
aikuisille (vyötärönympärys naisilla yli 90 cm ja
miehillä yli 100 cm tai BMI vähintään 30). Erityisesti tervetulleita ovat ne, joilla on ollut pitkä tauko liikkumisessa. Kurssilla annetaan tukea elämäntapamuutokseen liikunnan ja oikeanlaisen
ruokavalion kautta. Kurssi järjestetään Espoon
keskuksessa. Hae mukaan kurssille tai tiedustele lisää Artulta p. 050 312 5193. Osallistujien
toivotaan sitoutuvan kurssin kaikkiin kertoihin!
Kurssin aikataulu: ke 1.2. klo 14-15.30 tietoa ja
keskustelua, to 2.2. klo 14-15.30 liikkumaan yhdessä, lajikokeilua, ke 8.2. klo 14-15.30 liikkumaan yhdessä, lajikokeilua, to 9.2. klo 14-15.30
tietoa ja keskustelua, ke 15.2. klo 14-15.30 liikkumaan yhdessä, lajikokeilua ja to 16.2. klo 1415.30 tietoa ja keskustelua.

Teemme retken luistemaan Tapiolan keskusaltaan Jääpuutarhaan torstaina 12.1. Lähdemme
yhdessä Lilla Karyllista klo 13. Ilmoittaudu mukaan Emyn kohtaamispaikan ilmoitustaulun listalle 11.1. mennessä. Voit tulla myös suoraan
Tapiolaan, mutta ilmoitathan siitä ilmoittautumisesi yhteydessä ja jätä myös puhelinnumerosi
listalle. Varaathan retkelle mukaan säänmukaisen varustuksen sekä omat luistimet. Jos sinulla
ei ole luistimia, vuokraamme ne paikan päältä.
Mikäli sään vuoksi Jääpuutarha onkin suljettuna,
peruutamme retken. Kaikki mukaan!

Lautapelailua
Lilla Karyllin olohuoneessa

Pelataan yhdessä lauta- ja korttipelejä Lilla Karyllin olohuoneessa tiistaina 10.1. klo 13. Mukana Noel, tervetuloa mukaan!

Emyn talvileiri Velskolassa

Kirjastotunteja
Meriemyssä pitkin kevättä

Emyn talvileiri pidetään Velskolan kartanossa
maanantaista 13.2. perjantaihin 17.2.2017. Leirillä nautitaan leirikeskuksen antimista ja ollaan
yhdessä. Majoittuminen tapahtuu 2-6 henkilön
huoneissa. Tämän leirin päiväohjelmasta vastaa
pääasiassa Metropolia Ammattikorkeakoulun fysioterapian opiskelijat Maija ja Joonas. Leiri on
suunnattu Emyn jäsenille ja leirin omavastuuhinta on 60€. Emy tarjoaa loput. Leirille haetaan
mukaan kirjoittamalla oma nimi (etunimi ja sukunimi), mahdollinen erikoisruokavalio ja mahdollinen tieto omasta kyydistä/autosta Emyn kohtaamispaikan ilmoitustaulun listalle 20.1. mennessä.
Kaikille leirille mukaan hakeneille jäsenille ilmoitetaan kirjeitse hakuajan jälkeen. Leirille mahtuu
mukaan noin 25 henkilöä. Leirille pääseminen
edellyttää riittävän hyvää vointia (ryhmässä toimiminen, vähintään 500 m kävelykyky ja omasta
itsestä huolehtiminen).

Keskiviikkona 25.1. klo 14-15 perehdytään kirjaston uusiin palveluihin ja saadaan opastusta
e-kirjojen käyttöön kirjaston iPadeilla. Omankin
älylaitteen tai e-kirjojen lukulaitteen voi ottaa
mukaan. Ke 22.2. klo 14-15 tehdään vierailu Kivenlahden kirjaston Pajaan, jossa harjoitellaan
älylaitteiden käyttöä (omankin älylaitteen voi
ottaa mukaan). Keskiviikkona 22.3. klo 14-15
keskitytään kirjavinkkaukseen, eli tarjolla on uusia ideoita lukemiseen. Keskiviikkona 19.4. klo
14-15 kokeillaan helppoa koodausta kirjaston
iPadeilla. Keskiviikkona 17.5. klo 14-15 pidetään
novellikahvila eli nautitaan, kun kirjaston työntekijä lukee meille novelleja. Lämpimästi tervetuloa mukaan!
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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 etukäteen. Emyssä ei kysytä 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
Lilla Karyllin
•
•

•

Tervetuloa Meriemyyn
•
•

ma-pe klo 9-16.30
avoinna vapaaehtoisvoimin sunnuntaisin
klo 12-16 (varmistathan puhelimitse)
Suljettu loppiaisena, perjantai 6.1.

•

ma-pe klo 9-16.30
avoinna vapaaehtoisvoimin lauantaisin klo
12-16 (varmistathan puhelimitse)
Suljettu loppiaisena, perjantai 6.1.

Meriemy sijaitsee Ala-Kivenlahden ostoskeskuksessa, noin viiden minuutin kävelymatkan päässä Kivenlahden 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. Tervetuloa!

Lilla Karyll on vuonna 1902 rakennettu, yhdistyksen 90-luvulla kunnostama puuhuvila omalla
pihalla Espoon keskuksen Pappilanmäellä, kivenheiton 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
Sinustako Emyn kohtaamispaikkojen
Lilla Karyllin talkoita pidetään maanantaista per- viikonloppujen vapaaehtoinen? Päivysjantaihin 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 ja Lilla Karyllin
asioissa Kaideen p. 050 552 1049.

Talkoisiin osallistumista varten saavutaan paikalle ennen klo 10 aamulla ja ilmoittaudutaan
talkoisiin talkoovastaavalle. Jos vahingossa
myöhästyt ja olet tulossa talkoisiin, soitathan
siitä kohtaamispaikkaan ennen kymmentä! Talkoiden aluksi jaetaan päivän talkootyöt ja sitten
suunnitellaan päivän talkoolounas.

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!

Talkootyöt voivat olla esimerkiksi siivousta, ruoanlaittoa ja Lilla Karyllissa myös pihatöitä ja toisinaan postitusta. Kiitoksena tehdystä talkootyöstä jokainen talkoolainen saa syödäkseen
lounaan. Talkoisiin osallistumista varten kannattaa varata aikaa klo 9.45-13.00.

Tervetuloa!

Psykoterapiaopiskelijat Emyssä

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

Asukastalo

RAITIN PYSÄKKI

KYLÄMAJA

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09-510 2792

Matinkatu 7, Matinkylä
p. 050 430 3112

Aukioloajat

Aukioloajat
•
•

•
•

ma-pe klo 9-16
joulutauko (suljettuna) 16.12.-8.1.

arkipäivisin klo 10-14
suljettu 6.1.

Raitin Pysäkki on kohtaamis- ja kahvittelupaikka
kaikille. Maukasta kotiruokaa tarjolla keskiviikkoisin klo 12. Puuroa muina arkipäivinä klo 12.00.
Raitinpysäkillä on käytettävissä ompelukone ja
kangaspuut. Raitin Pysäkin toiminnasta vastaavat yhteistyössä Punaisen Ristin Kehä-Espoon
osasto, Espoon kaupunki, Leppävaaran seurakunta ja Emy.

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

Kaikukortilla voi käydä Espoossa maksutta tietyissä konserteissa, festivaaleilla, teattereissa tai
museossa. Kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta!
Kaikukortti on henkilökohtainen ja voimassa vuoden myöntämispäivästä. Kaikukortin voivat saada
aikuiset tai 16 vuotta täyttäneet Emyn jäsenet tai toimintaan osallistuvat, jotka ovat taloudellisesti
tiukassa tilanteessa. Tiedustele mahdollisuutta omaan Kaikukorttiin Emyn toiminnanohjaaja Tiinalta: tiina.pajula(at)emy.fi tai p. 0503107987. Huomio! Nykyinen linjaus on, että sinun ei tarvitse olla
espoolainen ollaksesi oikeutettu Kaikukorttiin :)
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Emyn ryhmätoiminta
Tule mukaan rohkeasti, ennakkoon ei tarvitse ilmoittautua ellei toisin mainita.
Lisätietoja ryhmistä: Pirjo Heikkinen p. 050 310 7980.

Liikunnalliset
ryhmät

sisäkengät, rennot vaatteet, pyyhe ja peseytymisvälineet. Tarvittaessa saat laiteopastusta.
Kevätkausi alkaa 13.1.

Jalkapallojoukkue FC Askel harjoittelee

Joogaa

maanantaisin 9.1. alkaen klo 15-16 Laaksolahden hallissa (Lähdepurontie). Futsal treenit
keskiviikkoisin klo 17-18 Storängens skolan
salissa (Rehtorinkuja 4) 11.1. alkaen. Pelaaminen on maksutonta ja
pääasiana hauskanpito.
Kaikki kiinnostuneet, taidoista riippumatta mukaan pelaamaan! Tiedustelut Kaj Järvisalo, p.
050 552 1049.

ESKOn
tiloissa (Pappilantie 2) perjantaisin
13.1. alkaen klo 1314.15 sekä Lagstadin koulun salissa
maanantaisin 9.1.
alkaen klo 17-18.
Hathajooga
on
helppoa, lempeää,
sekä kaikille sopivaa. Joogatuokiota varten pue yllesi mukavat,
joustavat vaatteet. Olethan syömättä sekä juomatta puoli tuntia ennen ja jälkeen joogan. Ota
mukaan ohut pyyhe/viltti. Mukana Katariina. Ilmoittaudu mukaan joogaamaan Pirjolle 050 310
7980.

Sählyä pelataan tiistaisin klo 17-18 Koulu-

mestarin koululla jälleen 10.1. (Muuralanpiha
3) ja torstaisin 12.1. alkaen klo 20.30-21.30
Omnian ammattiopiston salissa (Kirkkokatu 16).
Mukaan treeneihin tarvitset sisäkengät ja rennot
vaatteet. Mailan ja pallon saat tarvittaessa lainaksi.

Emyn keilausryhmä kokoontuu tiistaina

10.1. klo 13 Meriemyssä, josta lähdemme yhdessä Tapiolaan keilaamaan. Voit tulla myös
suoraan Tapiolan keilahallille ennen klo 14.
Ilmoittauduthan mukaan ennakkoon Meriemyn ilmoitustaulun listalle tai soittamalla p. 09
8632031.

Itämaista tanssia (vain naisille) tiistaisin

klo 18-19 Lagstads skolan salissa (Espoonkatu
7) jälleen 10.1. Mukaan sisäkengät (tai sukat) ja
rennot vaatteet. Vetäjänä Heta. Ilmoittaudu mukaan Pirjolle p. 0503107980.

Sulkapalloa pelataan keskiviikkoisin klo

19.30-21 Meritorin koulun salissa (Merivalkama 9) jälleen 11.1. Mukaan sisäkengät ja rennot
vaatteet, mailan ja pallon saa tarvittaessa lainaksi. Vetäjänä Anssi.

Emyn kuntosalivuoro Kannusillanmäen

väestönsuojan/urheiluhallin kuntosalissa (Kannusillankatu 4) perjantaisin klo 16-17. Mukaan
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Rentoutumisryhmä kokoontuu ESKOn sa-

Toiminnalliset
ryhmät

lissa (Pappilantie 2) keskiviikkoisin klo 13.3014.30 ajalla 18.1.-8.3.

Vesijuoksua/uintia Keski-Espoon uimahal-

lilla torstaisin 12.1. alkaen klo 16. Ilmoittaudu
mukaan Virpille p. 0503107981.
Avoimet ystäväryhmät uusia ystäviä kaipaaville Villa Apteekissa keskiviikkoisin klo
Yhteinen aamukävely tiistaisin 10.1.
15.30-17.00, ke 11.1. alkaen. Ilmoittaudu mualkaen. Lähtö Lilla Karyllin pihalta klo 9. Ilmoit- kaan Virpille p. 050 310 7981.
taudu mukaan Virpille p. 0503107981.

Torstai-illan ruokaryhmä kokoontuu jälleen tammikuussa 26.1., jolloin kokataan itämaista ruokaa. Ilmoittauduthan mukaan ennakkoon ilmoitustaulun listaan tai p. 09 859 2057.
Mukana Arttu ja Pia.

Keskusteluryhmät
Vertaistukea ahdistukseen tukiryhmä ah-

distuksesta kärsiville Villa Apteekin alakerrassa (Pappilantie 5). Kokoontuminen parittomien
viikkojen maanantaisin 30.1.-8.5. klo 18-19.30.
Tervetuloa keskustelemaan luottamuksellisesti
vertaisten kesken sekä jakamaan ja löytämään
selviytymiskeinoja ahdistukseen. Mukana Hanna ja Aimo.

Levyraati kokoontuu Meriemyssä kerran kuus-

sa. Ensimmäinen levyraati pe 20.1. klo 14. LevyValonpisarat - ryhmä pakko-oireisesta raadissa analysoidaan, muistellaan ja arvostelhäiriöstä kärsivien tueksi on suljettu ja täl- laan soitettuja kappaleita. Voit halutessasi ottaa
lä hetkellä täynnä, mutta voit tiedustella mahdol- omaa musiikkia mukaan tai valita kappaleen mulisuutta päästä mukaan Pirjolta p. 050 310 7980. siikintoistopalvelusta. Mukana Tiina.

Keskusteluryhmä
kaksisuuntaista Runoryhmä kokoontuu runoilemaan Lilla Karylliin parillisten viikkojen maanantaisin 9.1. almielialahäiriötä sairastaville parillisten kaen klo 14. Mukana Arttu. Tervetuloa mukaan!
viikkojen tiistaisin klo 18 Lilla Karyllissa 10.1.
alkaen. Tervetuloa!

Kuvataideryhmä Sielun maisemien
Meren ja taivaan välillä keskusteluryhmä maalarit kokoontuu Lilla Karyllissa maanantaidiakonin ohjaamana Meriemyssä parittomien sin 9.1. alkaen klo 17 ja Mielen maisemien
viikkojen torstaisin klo 14-15. Kevätkausi alkaa maalarit Meriemyssä tiistaisin 10.1. alkaen

klo 17. Ryhmät ovat avoimia kaikille ja osallistuminen ei edellytä kokemusta kuvataiteen tekemisestä, rohkeasti mukaan vaan! Ohjaajana Olavi.

5.1. Tervetuloa!

Verso - ryhmä omaisille yhteistyössä Emy

& Espoonlahden seurakunta. Meriemyssä torstaina 26.1. klo 17.30-19.30. Tervetuloa kaikki
kuntoutujien omaiset ja läheiset!
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Ryhmät jatkuu
seuraavalla sivulla

Musiikkiraati

Kylämajassa kokoontuu
kuuntelemaan musiikkia ke 25.1., 22.2., 22.3.,
19.4., 17.5. klo 12-14. Tule keskustelemaan ja
kertomaan mielipiteesi laulujen sanoista, sävelistä ja tunnelmista.

Tutustumisryhmä pidetään torstaisin klo
13.30, tapaaminen Lilla Karyllissa. Ryhmään
Teatteriryhmä kokoontuu tiistaisin klo 14- toivotetaan tervetulleiksi kaikki Emyyn tutustu15.30 ti 10.1. alkaen ESKO:n tiloissa (Pappi- jat sekä jo pidempään yhdistyksessä mukana
lantie 2). Ryhmässä harjoitellaan ilmaisutaitoa olleet. Ryhmässä tutustutaan toisiin toiminnan
ja näyttelemistä teatterikoulun opettajan Jennin merkeissä, yhteistyössä HUS. Ryhmäkertojen
ohjauksella. Ilmoittaudu Pirjolle p. 050 310 7980. teemoja: 12.1. smoothie-baari, 19.1. venyttelyä
ja rentoutumista, 26.1. pelailua. Lisätietoja ja ilmoittautuminen mukaan Virpi p. 050 310 7981.
Bänditaitoryhmä kokoontuu Lilla Karyllin
yläkerran musiikkihuoneessa perjantaisin klo
13.30-14.30 pe 13.1. alkaen. Ohjaajana musiik- Kulttuurin ystävät kokoontuvat kerran kuussa ke 11.1. klo 14-15 Lilla Karyllissa. Käydään
kipedagogi Sari J.
läpi tulevia kulttuuritapahtumia, etenkin Kaikukorttikohteita. Mahdollisuus muodostaa pienryhLauluryhmä Kylämajassa. Helena laulat- miä ja käydä yhdessä tapahtumissa. Lisätietoja
taa ja säestää pianolla. Ryhmä on kaikille avoin
Virpiltä 050 310 7981.
ja kokoontuu kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 12.15-13.15. Kevätkauden kokoontumiset: 11.1., 8.2., 8.3., 5.4. ja 3.5. Tule mukaan lau- Luovan kirjoittamisen ryhmä kokoontuu
Lilla Karyllissa klo 17-19 parittomien viikkojen
lamaan, omalla äänelläsi!
torstaisin 19.1. alkaen. Tervetuloa mukaan!
Askartelua ja kädentaitoja Meriemyssä
keskiviikkoisin 18.1., 15.2., 15.3., 12.4. ja 10.5.
klo 14.
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Emyn syysleiri Velskolassa
Emyn syysleiri pidettiin tänä vuonna perinteisesti
Velskolan leirikeskuksessa. Lähtö leirille tapahtui bussilla Lilla Karyllin pihalta maanantaiaamuna 7.11.2016. Mukanani leirille tuli yläkerran
naapurini. Hänelle leiri oli aivan ensimmäinen
laatuaan, minulla kyseessä saattoi olla jo järjestyksessään kymmenes Emyn leiri. Joka tapauksessa kello yhdentoista aikoihin aamulla hyvin
varusteltu bussimme oli jo saapunut alkutalven
maisemissa leirikartanomme eteen Velskolaan.
Varoimme viisaasti astumasta kenkinemme eteisen matolle.
Esittelykierroksella huomasin, että runsashenkisessä joukossamme oli viisi uutta leireilijää.
Heistä kaksi oli aivan uutta kasvoa minulle. Aluksi oli vain asetuttava taloksi ja laitettava tavarat
paikalleen. Seuraavana päivänä leireilijöiden kokonaismääräksi vahvistui 29 ohjaajat mukaan luettuna. Tiistaiaamuna ohjelmaa järjesti ensinnä
Tiina Pajula. Hän kysyi korttien kautta mitä oikein haluaisimme leiriltä. Minä toivoin rentoutusta. Iltapäivällä rentoutuskasetti sitten pyörähtikin
meille. Voitin tietokilpailun. Yhdellä oli synttärit.
Päivällisellä oli makaronilaatikkoa ja joku paistoi
vohveleita.

tehtiin kävelylenkki metsään, luntahan riitti yllin
kyllin. Lenkin lopuksi tekaistiin vielä lumienkelit muistoksi reissusta. Lounaalla oli nyttemmin
chorizomakkaraa. Iltapäivällä jännitimme bingoa. En voittanut mitään, mutta yhden Dumlekarkin ja lakritsaakin sain maistaa. Sitten pidettiin Levyraati. Seurasi kahvitauko. Mutta kohta
väsähdinkin.

Torstai-iltapäivällä pidettiin palautekeskustelu.
Sen kummempaa nurinaa ei ainakaan kuulunut
ruoan suhteen. Leirin ilmapiiriä ja yhteistä kokeKeskiviikkoaamuna kipaisin aluksi ystäväni kans- musta kiiteltiin. Minäkin esitin kiitokseni yleisesti,
sa labra-asioilla Myyrmannissa asti. Kartanossa mainitsin erityisesti syysleirin ihanat talviset puitohjelmaa piti nyt Virpi. Hänen korttikädestään teet sekä sen, että koskaan ei leiri ole ainakaan
valitsimme umpimähkään ajatuskortteja. Minul- jättänyt kylmäksi minua. Kehuinpa vielä kartata kortti kysyi aluksi, olenko tyytyväinen itseeni. non aristokraattista henkeäkin. Miinuspuolella oli
Olinkin varsin kriittinen itseni suhteen. Seuraava vähäsen huono nukkuminen ja liiankin valmiiksi
kortti kysyi ytimekkäästi, kuka minä olen. Vaikea tehdyt ateriat sekä näin jälkikäteen muotoiltuna
nyt oli siihenkin vastata sen tyhjentävämmin. kovin säännönmukainen leirirunko. Minusta ykJyrkikin tuntui tuskailevan elämän tarkoituksen silöllisyyttä, ilmaisutaitoa ja toisten kohtaamista
kanssa. Toki en päässyt seuraamaan keskuste- voisi edelleenkin kehittää leireissä kaikenlaisten
lua alusta asti. Lounaalla söimme maukasta nyh- pulmapelien lisäksi. Tuskailin vielä samana iltana venäjän läksyjeni kanssa. Viimeiset iltaesityktöpossua. Illalla oli miesten sauna.
set nähtiin. Kaikkea en kuitenkaan ehtinyt seuViihdytysjoukoissa oli tutusti neljä solistia, pianis- raamaan.
ti ja kolme kitaristia. Skaalaa riitti itse tehdyistä
biiseistä alkaen. Kun takassa voi lisäksi hiillostaa Perjantaiaamuna vallitsi vielä kirpeä pakkanen.
makkaraa iltasyömiseksi, oli leiritunnelma taattu. Bussi ilmestyi kartanonmaille hyvissä ajoin. KaiVälistä meille jaettiin taas tarinakortteja. Men- killa jäi varmasti hyvä mieli leiristä, ja koti tuntui
talismikin nosti päätään. Mutta luotetaankohan taas kullanarvoiselta paikalta. Velskolan lumet
korttien voimaan liikaakin Emyssä? Yksinlaulua jäivät taaksemme. Minä suuntasin seuraavaksi
kirjastoon venäjän tunnille.
kokeiltiin. Ystäväni kaipaili kuitenkin jo kotiin.
		

Torstaina leiriin saapui kaksi opiskelijaa. Aluksi
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Talvisin terveisin Lassi leiriläinen

Ruokajakoa ja
apua arkeen
Asumisluotsi

osoitteessa Lintuvaarantie
21. Keskus on avoinna ma-to klo 9-15. Asumisen tuen keskuksesta saat asumisneuvontaa,
palveluohjausta ja tukea matalalla kynnyksellä
mm. asunnon haussa ja asumisen haasteissa,
sosiaalipalveluiden ja etuuksien hakemisessa,
hakemusten ja lomakkeiden täyttämisessä. Voit
tulla asioimaan ilman ajanvarausta ja asioida
halutessasi myös nimettömästi. Voit tulla myös
vain viettämään aikaa, lukemaan päivän lehdet,
juttelemaan muiden kävijöiden kanssa tai piipahtamaan kahvilla. Tiedustelut 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 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
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 elintarvikkeita arkipäivisin osoitteessa Merivirta 3, Kivenlahden ostari. Jakelu ma, ti, ke ja pe klo 9,
vuoronumerot jaetaan klo 8.40.

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
ryhmiä
Seurakunnan Kohtaamispaikka Tapiolan kirkolla (Kirkkopolku 6). Kohtaamispaikka on avoin

keskusteluryhmä torstaisin klo 12.30-14.

Seurakunnan Torstaipiiri Suvelan uudella kappelilla (Kirstintie 24) parillisten viikkojen torstaisin klo 15-16. Tiedustelut diakoni Anni Vanhanen p. 050 438 0189. Kevään ensimmäinen kerta 12.1.

Perjantaiporinat - mielenterveyskuntoutujien avoin keskusteluryhmä Soukan kappelilla perjantaisin. Tarkemmat tiedustelut diakoni Ritva Aarnio 040 537 6854 ritva.aarnio(at)evl.fi.

Askel kerrallaan – avoin keskusteluryhmä mielenterveyskuntoutujille torstaisin Olarin kappeli,
Kuunkehrä 4. Tarkemmat tiedustelut Diakoni Tanja Puhakka p. 050 361 3357.
MieTe Vertaistukea yksinäisyyteen ja masentuneisuuteen Soukan kappelilla, Soukankuja 3, maa-

nantaisin klo 17-18.30. Kevätkausi alkaa 9.1. Mukana vertaisohjaaja. Tiedustelut diakoni Marja-Liisa
Kiiski p. 050 375 2585.
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Seurakuntien
diakonialounaat

Muita vertaistukiryhmiä Espoossa

Diakonia- ja kappelilounaat ovat tarjolla kaikille, Mieli maasta ry:n ryhmät ovat vertaistukijoilla on taloudellisia vaikeuksia tai jotka kaipaa- ryhmiä masentuneille www.mielimaastary.fi
vat ruokaseuraa. Diakoniatyöntekijä on tavatta- Raitin Pysäkillä (Konstaapelinkatu 1) joka ti klo
vissa lounaan yhteydessä.
17.30-19.30. Joulutauolla 19.12.-8.1. Tiedustelut Mikko p. 040 365 0880.
• Suvelan kappeli (Kirstintie 24) ti ja to klo 12- Tapiolan kirkolla joka ke klo 18, vetäjänä Lulu p.
13, hinta 3€. Jälleen 10.1. klo 12.
040 757 3228. Tervetuloa!
• Viherlaakson kappeli (Viherkalliontie 2) tiis- Oletko eläkeiän kynnyksellä ja masentunut, uutaisin klo 12-13, hinta 4€.
punut tai muuten siipeesi saanut? Mieli Maasta
• Auroran kappeli (Heininiemenpolku 1) ma ja ry:n vertaisryhmä ma klo 17.30-20 Tapiolan kirto klo 11-13, hinta 4€. Jälleen 12.1.
kolla. Ryhmä joulutauolla 20.12.-8.1. Tiedustelut
• Soukan kappeli (Soukankuja 3) ma, ti ja to Hannele Oksanen, p. 050 500 1137.
klo 11-12, lipunmyynti 10.30-11.30, hinta 3€
Ruokailut jatkuvat ma 9.1.2017.
Vertaistukiryhmä psyykkisesti sai• Leppävaaran kirkko (Veräjäkallionkatu 2) tiisrastuneiden omaisille kokoontuu Eedissä
taisin ja torstaisin klo 11.30-12.30, hinta 3€.
(Kilonkallio 7) tiistaisin kerran kuussa, tiistaisin
Jatkuu jälleen 10.1.
10.1., 14.2., 14.3., 11.4., 9.5. klo 17.30 (touko• Olarin kappeli (Kuunkehrä 4) keskiviikkoisin
kuun kerta Emyn Lilla Karyllissa). Tiedustelut
klo 11.30, hinta 2,50€. Kevätkausi alkaa viiPetteri Liikanen p. 050 576 8531, www.otu.fi.
kolla 2.
• Matinkappeli (Liisankuja 3) tiistaisin klo 13,
Ääniä kuuleville vertaisryhmiä järjeshinta 2,50€. Kevätkausi alkaa viikolla 2.
• Tapiolan kirkko (Kirkkopolku 6) tiistaisin klo tää Suomen Moniääniset ry. Villa Apteekin alakerrassa (Pappilantie 5) ma 16.1. alkaen
11.30, hinta 4€. Jatkuu loppiaisen jälkeen.
• Kauklahden kappeli (Kauppamäki) ti klo 11, parittomien viikkojen maanantaisin klo 16-17.30.
Lisätietoja: p. 040 830 9663 tai toimisto(at)monihinta 3€. Jatkuu jälleen 13.1.
aaniset.fi

Äidit irti synnytysmasennuksesta
Äimä ry järjestää vertaisryhmiä synnytyksen jälkeisestä masennuksesta
kärsiville. Espoon ryhmä kokoontuu kevääl-

lä 2017 keskiviikkoisin 11.1., 15.2., 15.3., 19.4.,
17.5. ja 7.6. klo 18-20. Ryhmän tapaamispaikkana on Nöykkiön neuvola, osoitteessa Oxfotintie
8, 02330 Espoo. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
puh. 040 7598941 tai klonnqvist@gmail.com tai
tsalomki@gmail.com. Lisätiedot www.aima.fi
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Runoja
Tammikuun ilta
Lumikiteet kimaltaa, pakkanen paukkuu
on jääkiteitä ikkunassa
naapurin koira, pihalla haukkuu.
Astelen tietä lumista
vasta aurattua.
On illalla kotona lämmintä, voi vaikka teetä keitellä.
ja sytyttää tuikut kirkkahat’joulun, ajasta kertovat.
		

Tuula Viljasalo

Talvi tulee
olen valmis
valta on ylhäällä
Olen katsonut kauan
luontoa
sinua
JN-16
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Kameran silmä on erehtymätön
Jos uskot. Objekti haukkaa todellisuuden.
Tabula rasa, sekö hauras piirros.
Valossa säihkyy menneisyys, mutta
kun käännyt ovesta hetkeen,
pimeä huone ennustaa kuvan.
Happojen tuoksu, älä juo.
Tartu sormin, ripusta heijastus. Olemisen kuva,
jonka nostit siitä maisemasta, jonka kivet
pyörsivät totuuden. Nousi vuori,
rannan aavalla merellä. Laivan purje.

Himmeät avaimet

Kameran silmä pilkottaa. Kameran erehtymätön
katse nostaa
kaikkeuden. Ranta paljas, kivierämaa.
Maailman kaikkeuden planeetat, kivet irronneet.

Ikkunoiden avarat huoneet,
pilviverhojen sateessa hitaasti uivat unet.

Kamera pyörtänyt kuvien aukeat ovet.

Ikkunoiden kaareutuva kenttä, linnun siipi,
mutta eihän unohdusta ole.

Piirrosko tabula rasa,
objektiivisen huoneen nurkat. Pimeys taipuu.
Narulla roikkuneet paljaat paperit.
Haamu mennyt, huone täynnä.

Puut heijastaneet puitteet, maan kaiku,
metsän piirros.

Kuvien kasvanut atmosfääri. Varjot,
toistuneet. Kuvien noste,
sillä aika odottaa, ja sinä. Odotat.

Kuljettu on, halki piennarten, ohitse äyräiden.

Aurinko peittynyt, uskalluksen savu.

Hyökyaalto, rannalla, Avaruus.

Ikkunoiden kaartuneet piilot,
sateen pisartamat pellot,
kuljettu on pitkin siltaa, jääden
kivelle, ja toiselle.

Fotograafinen on totuutesi. Ja nousee.

Sade on siipi, jonka piirros jää.

Negatiivi pursuaa kuvien ääret.
Olet yksin tabula rasa.

Ikkunoiden holvit. Sydänverellä
rukoukset laskeutuneet. Ikkunoiden puitteet,
taipuneet. Ikkunoiden heijastaneet ovet.

Pimeä huone, viivyttelet.
Huoneiden vaatimukset. Valolla viiva.
Ei poistu.

Jäljelle jääneet lukot. Avainten perät,
lukkojen kiharat, ikkunoiden peilit, pisarat.

Siis kameran erehtymätön silmä.
Silmiesi rinnalla. Katseen syvyys.

Sade hiipii. Saavumme kotiin.
Avainten otteessa avautuu kaari.

		

Sydän odottaa,
jäljelle jäävät kaikki.

Todellisuus kasvaa. Negatiivin piirros.

Laila Nielsen
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Laila Nielsen

Ryhmäkalenteri ja jäsenmaksulomake
Tämän tiedotteen mukana on Emyn jäsenille postitettu kevään 2017
ryhmäkalenteri. Otathan kalenterin talteen, siitä näet Emyn koko kevään ryhmätoiminnan kätevästi yhdellä silmäyksellä. Kalenteri on voimassa tammikuusta toukokuuhun saakka. Ryhmäkalenteri julkaistaan myös verkossa www.emy.fi/ryhmatoiminta
Tämän tiedotteen mukana Emyn jäsenet saavat lomakkeen jäsenmaksun maksamista varten.
Jäsenmaksun summa vuoden 2017 osalta on 23 euroa ja kannatusjäsenmaksu on 100 euroa.
Maksathan jäsenmaksun mieluiten tilisiirrolla ja muistathan käyttää omassa lomakkeessasi mainittua viitenumeroa.
										

Kiitos :)

RAY:sta tulee STEA
Vuoden 2017 alussa tapahtuu muutoksia. Rahapeliyhteisöt Veikkaus, RAY ja Fintoto yhdistyvät
yhdeksi uudeksi rahapeliyhtiöksi. Uusi rahapeliyhtiö, Veikkaus nimeltään, vastaa jatkossa ainoastaan rahapelitoiminnasta, eikä käsittele minkään edunsaajaryhmän avustuksia.
RAY:n toiminta päättyy vuoden 2016 lopussa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen, kuten esimerkiksi
Emyn, avustuksien käsittelyyn liittyvä vastuu siirtyy sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteyteen
perustettavaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen (STEA).
1.1.2017 perustettavasta STEAsta tulee STM:n alainen itsenäinen, erillinen viranomainen. RAY:n
avustusosasto muuttaa STEAn toimitiloihin Helsinkiin (Kirkkokatu 14) vuoden vaihteessa. STEAn
verkkosivut avautuvat vuoden vaihteessa osoitteessa www.stea.fi. RAY:n avustustoiminnan verkkosivut suljetaan 31.12.2016.
Emyn ja muiden järjestöjen näkökulmasta ei ainakaan tässä vaiheessa muutu kuin avustuskeskuksen nimi. Sekä Emyn kohtaamispaikkojen toimintaan ja koordinointiin suunnattu avustus että
Kutsu-hankkeelle suunnattu avustus tulee pysymään vuoden 2017 osalta ennallaan.
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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 2017 jäsenmaksu on 23€ ja kannatusjäsenmaksu on 100€. Jäsenet saavat jäsenmaksua
varten tilisiirtolomakkeen tämän tiedotteen välissä. 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.

www.emy.fi

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

Tomi Ojala
Eeva Räty
Kaj Järvisalo 		
Tiina Pajula 		
Pirjo Heikkinen
Virpi Uusitalo		
Arttu Pöyhtäri
Eeva Leinonen
Janne Törmänen

p. 050 552 1049
espoonmielenterveys(at)emy.fi
p. 050 310 7987
p. 050 310 7980
Työntekijöiden sähköpostiosoitp. 050 310 7981
teet: etunimi.sukunimi(at)emy.fi
p. 050 312 5193
vaihda: ö->o, ä->a ja (at)->@
p. 050 310 7984
p. 050 312 5192 (poissa 15.1. saakka)

Kahvikulma

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

Asioimalla Emyn kahvioissa tuet Emyn työtoimintaa.
Jos haluat ryhtyä kahviomyyjäksi tai haluat pitää taidenäyttelyn kahviossa,
otathan yhteyttä Pirjo Heikkiseen p. 050 310 7980.
Kahviot suljettuna 6.1.

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

Tervetuloa kahville ja tuoreelle pullalle!
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Pappilantie 7
02770 ESPOO

