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14.8.

Emyn 30-vuotisjuhlien suunnittelukokous & retki Pakkasmäen kesätetatteriin

15.8.

Retki Pentalaan & painonhallintaryhmän ilmoittautuminen päättyy

21.8.

Retket Klubitalolle sekä
MTKL:n tapahtumaan

25.-29.8.

Sierlan leiri ja monen ryhmän syyskausi käynnistyy

30.8.

Espoo-päivän piknik-konsertti Espoonjoen varrella
Lakelan kentällä
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Elojuhlat emyläisille

EMY-tiedote 8/2014
Palaute: tiina.pajula(at)emy.fi p. 0503107987
Julkaisija: Espoon mielenterveysyhdistys
EMY ry
Y-tunnus: 0678820-6
Pappilantie 7, 02770 Espoo, p. 09-859 2057,
espoonmielenterveys(at)emy.fi
EMY-tiedote julkaistaan internetosoitteessa
www.emy.fi ja Emy on myös Facebookissa!
Vastaava toimittaja: Tiina Pajula
Tiedotustoimikunta: Avoin kaikille emyläisille
Tätä numeroa työstämässä: Painopaikka: Picaset Oy, Helsinki
Tilaushinta: Emy ry:n jäsenmaksu 18€/kalenterivuosi
Ilmestyminen: Kuukauden alussa, 12 krt
vuodessa
Aineisto: Otamme mielellämme vastaan kirjoituksia ja piirroskuvituksia, joko sähköpostitse tai postitse. Materiaali tulee toimittaa
Tiina Pajulalle edeltävän kuukauden puoliväliin mennessä.
Kansi: Mika P.

Emyn kuulumisia
Tätä kirjoittaessani Emyn leiriporukka on Linlon saaressa
ja moni viettää muutoin leppoista iltapäivää talkoolounaan
jälkeen. Emyssä on paljon monenlaista kaikille avointa
toimintaa, johon sopii mukaan. Mukaan tuleminen ei kuitenkaan aina tunnu helpolta, etenkään silloin jos ei tunne
ihmisiä valmiiksi. Toisaalta jokainen on joskus tullut mukaan ensimmäistä kertaa. Kannustankin ylittämään tuon
jännityksen, jottet sen vuoksi jäisi monesta ilosta paitsi.
Heitän haasteen Emyn pian 30-vuotisen taipaleen kunniaksi teille, joille yhdistys on jo tuttu. Kirjoittakaa Emyyn
liittyvä muistonne ja toimittakaa se minulle syyskuun loppuun mennessä. Muistoja olisi kiva julkaista tiedotteessa
ja www-sivuilla. Muistoja on myös tärkeä poimia talteen.
Kirjoittajien kesken arvotaan palkintoja. Lisätietoja löydät
sivulta 14.
Elokuussa voi sienestyksen, marjastuksen ja kauniista
illoista nauttimisen lomassa nauttia myös yhdistyksemme annista. Elokuun tarjottimella on taas yhtä sun toista
leireistä retkiin ja talkoista viljelypalstahommiin. Ryhmät
palaavat kesätauoiltaan ja kutsuvat osallistumaan. Katso
monipuolinen ryhmätarjonta sivuilta 6-7 ja löydä itsellesi
sopiva, myös uusia ryhmiä on joukossa!
Elokuussa vietetään Espoo-päivää lauantaina 30.8. Espoo-päivänä Emy yhdessä kumppanien kanssa järjestää
koko perheen mukavan tapahtuman iloksesi. Espoo-päivän tapahtumasta ja muista elokuun erikoismenoista lisää
sivulla 11.
Sekä minä että muut työntekijät ja emyläiset kerromme
yhdistyksestä mielellämme.
Olet lämpimästi tervetullut Emyyn!
						

Kiitos kaikille tiedotteen tekoon
osallistuneille!
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Terveisin, Tiina

Emyn kokoukset

Retki Pentalan saaristopäiville

Teemme retken Pentalan saaristopäiville pe
15.8. Retkelle lähdemme yhdessä Meriemystä
klo 8.45 ja takaisin saavumme iltapäivällä. Pentalaan pääsemme Soukasta lähtevällä saaristoveneellä, joka liikennöi saaristopäivien kunniaksi.
Perjantain ohjelmassa Pentalassa on ainakin käsityönäytöksiä, ohjattua jumppaa, kauniita maisemia ja saareen tutustumista. Ilmoittautumiset
viimeistään ke 13.8. Meriemyn tai Lilla Karyllin
ilmoitustaulun listalle. Retkelle mukaan lähtee ja
lisätietoja retkestä antaa Tiina p. 050 310 7987.

Emyn kuukausikokous

La 2.8. klo 14 Meriemyssä. Kokous on kaikille
avoin, tule mukaan ideoimaan Emyn toimintaa.

Esittelytiimi & Tiedotustoimikunta

Tule mukaan valitsemaan materiaalia sekä esittelemään yhdistystä. Kokoonnumme ti 12.8. klo
11 Lilla Karyllin yläkerran siniseen huoneeseen.
Kiitoksena osallistujille talkoolounas.

Emyn 30-vuotisjuhlien
suunnittelukokous

Retki Mielenterveyden keskusliiton
yleisurheilukilpailuihin ja kulttuuripäiTo 14.8. klo 13 Lilla Karyllin alakerrassa. Roh- ville Keuruulle 21.-23.8.2014
keasti mukaan, jos haluat vaikuttaa keväällä
2015 järjestettäviin 30-vuotisjuhliin.

Ilmoittautumisaika on päättynyt, peruutuspaikkoja voi kysellä Tiinalta p. 050 310 7987.

Retket

Retki Espoon Klubitalon avoimiin oviin
lähdetään yhdessä Lilla Karyllista tutustumaan
Klubitalon uusiin tiloihin to 21.8. klo 13. Ilmoittaudu mukaan ilmoitustaulun listalle ke 20.8. mennessä. Mukaan retkelle lähtee Riikka - tervetuloa
mukaan!

Retki Isoon Vasikkasaareen pe 8.8.

Tapaaminen Meriemyssä klo 8.15, josta yhteislähtö Marinsatamaan. Retkiosallistujat maksavat
itse saaristovenematkansa. Emy tarjoaa Meriemystä lähteville eväät, jotka kannetaan yhdessä. Jos et tarvitse eväitä ja haluat tulla suoraan,
kerro siitä ilmoittautumisesi yhteydessä. Retkeltä tullaan takaisin Meriemyyn iltapäivällä. Ilmoittautumiset Meriemyn ilmoitustaulun listalle tai
soittamalla p. 09 863 2031 viimeistään to 7.8.
Retkellä on säävaraus eli kovin sateisen päivän
sattuessa retkelle ei lähdetä. Muista ottaa oma
vesipullo mukaan!

Leirit

Sierlan leiri 25.-29.8.2014

Emyn talkoohengessä toteutettava leiri Sierlan
vanhassa koulussa Lohjan Nummella järjestetään elokuussa viikolla 35. Leirin osallistumismaksu on 45€/Emyn jäsen ja se kattaa omavastuuosuuden matkoista, ruoista sekä ohjelmasta
(saunomista, yhdessäoloa, ulkoilua). Yöpyminen
leirillä tapahtuu 4-10 hengen huoneissa. Hakeutuminen leirille tapahtuu Lilla Karyllin ja Meriemyn ilmoitustaulujen listojen kautta tai soittamalla p. 09-859 2057. Leiritapaaminen pidetään Lilla
Karyllissa pe 22.8. klo 14. Leirille lähtijöille lähetetään lisätietoja kirjeitse. Tiedustelut Tiinalta p.
0503107987.

Retki Pakkasmäen kesäteatteriin

Runollisuutta, fyysistä komiikkaa ja uutta musiikkia sisältävä Molièren klassikkonäytelmä Tartuffe avaa Hyökyvuoren kesäteatterin uuden Soukassa sijaitsevan Pakkasmäen näyttämön. Retki
tehdään to 14.8. klo 19 näytökseen. Kesäteatterin liput maksavat kullekin Emyn retkeläiselle
12€, jonka jokainen varaa tasarahana mukaan.
Tapaamme ennen näytöstä klo 18.20 Sökövikens skolanin valkean roskiskatoksen luona
osoitteessa Espoonlahdentie 10. Ilmoittautumiset ke 13.8. mennessä Meriemyn ilmoitustaulun
listalle tai soittamalla p. 09 863 2031. Lisätietoja
soittamalla Tiinalle p. 050 310 7987.

Kalastusleiri 22.-25.9.2014
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Emyläisten kalastusleiri Inkoon Gölisnäsissä
pidetään syyskuussa viikolla 39 ma-to. Leirin
hinta on 40€/jäsen sisältäen matkat, mökkimajoituksen ja eväsruoat. Leirille lähdetään Lilla
Karyllista 22.9. klo 9 ja mukaan mahtuu noin 10
emyläistä. Hakeutuminen leirille 12.9. mennessä ilmoitustaulujen listoille. Jokainen huolehtii
omat kalastusluvat ja -välineet mukaan.

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 siitä etukäteen.
Emyssä ei kysellä diagnoosia, eikä lähetettä tarvita. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Kohtaamispaikka

Kohtaamispaikka

Pappilantie 7, Espoon keskus
p. 09-859 2057

Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09-863 2031

LILLA KARYLL

MERIEMY

Lilla Karyllin
ovet ovat avoinna
•
•

•

Meriemyn ovet ovat avoinna
•
•

ma-pe klo 9-16.30
vapaaehtoisvoimin sunnuntaisin klo 12-16
(varmistathan su aukiolon puhelimitse)
Tervetuloa!

•

ma-pe klo 9-16.30
vapaaehtoisvoimin lauantaisin klo 12-16
(varmistathan la aukiolon puhelimitse)
Tervetuloa!

Sinustako Emyn kohtaamispaikkojen
viikonlopun päivystäjä?
Päivystäjäjoukkoon mahtuu lisää vapaaehtoisia
sekä Meriemyyn että Lilla Karylliin. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Meriemyn asioissa Tiinaan p. 050 310 7987 ja Lilla Karyllin asioissa
Riikkaan p. 050 367 2676.

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

Lilla Karyllin talkoita pidetään maanantaista perjantaihin eli joka arkipäivä. Meriemyn talkoopäivät ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai (arkena). 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). Työt voivat olla esimerkiksi siivousta, ruoanlaittoa ja Lilla Karyllissa myös
pihatöitä ja toisinaan postitusta. Sitten suunnitellaan, mitä tehdään päivän talkoolounaaksi ja
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!

Tietokoneen käytön ohjausta
jäsenille Emyn kohtaamispaikoissa

Lilla Karyllissa on tarjolla tietokoneen käytön ohjausta elokuussa ma klo 13-15 ja Meriemyssä
ohjausta on tarjolla to klo 10-15. Varaa oma ohjausaikasi ennakkoon Sirpalta p. 050 310 7982.

Emyn kirpputorit

Lilla Karyllin yläkerrasta ja Meriemystä löydät
pienet kirpputorit. Voit tuoda kirpparille siistiä ja
puhdasta tavaraa ja vaatteita. Kirpputorin hinnat
vaihtelevat 0,5-4€, ellei toisin mainita, joten tule
tekemään löytöjä!

Kitaransoiton opetusta
Lilla Karyllissa

Esiintyjiä ja järjestäjiä Elojuhliin

Emyn omat Elojuhlat pidetään Lilla Karyllin
pihamaalla sunnuntaina 7.9. klo 12-15. Sadesäällä juhlat pidetään sisällä.
Jos haluat esiintyä juhlissa tai muutoin olla
mukana järjestämässä, ota
yhteyttä Pirjoon p. 050 310 7980.

Tomi O. opettaa kitaransoiton alkeita ja kitaralla säestämistä emyläisille. Osallistuaksesi
opetukseen ja harjoitellaksesi tarvitset oman
kitaran. Jos haluat mukaan opetukseen, ota
yhteyttä Tiinaan p. 050 310 7987.
4

Kohtaamispaikat yhteistyössä
Asukastalo

Kohtaamispaikka

KYLÄMAJA

RAITIN PYSÄKKI

Matinkatu 7, Matinkylä
p. 044 964 9652

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09-510 2792

Aukioloajat jälleen 6.8. lukien

Aukioloajat

•
•

•
•

ma, ti, to ja pe klo 9-16 sekä ke klo 9-18
Tervetuloa!

Arkisin klo 10-14
Tervetuloa!

Kylämajassa tapahtuu

Kylämaja on espoolaisten kohtaamispaikka.
Kylämajaan 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. Emyn työntekijöistä Pirjo on paikalla kerran
ja Riikka 2-3 kertaa viikossa. Jos haluat tulla tutustumaan Kylämajan toimintaan, soita Riikalle
tai Pirjolle - tai tule vain rohkeasti paikalle.

Raitin Pysäkillä on toimintaa

Raitin Pysäkki on kohtaamis- ja kahvittelupaikka kaikille. Kahvipöytä on katettuna arkipäivisin
klo 10-14 ja maukasta kotiruokaa edulliseen hintaan keskiviikkoisin klo 12 ja muina arkipäivinä
klo 12 tarjolla lounaaksi puuroa. Raitinpysäkillä
on käytettävissä myös mm. ompelukone ja kangaspuut. Raitin Pysäkin toiminnasta vastaavat
Punaisen Ristin Kehä-Espoon osasto, Espoon
Keskiviikkoisin klo 11-13 Kylämajassa on myyn- kaupunki, Leppävaaran seurakunta ja Espoon
nissä herkullista keittoa hintaan 2,50€/lautasel- mielenterveysyhdistys EMY ry.
linen. Kylämajassa on myös kangaspuut, joita
voit varata käyttöösi (loimimaksu 4€/80cm). Li- Raitin Pysäkillä on elintarvikejakelua tiistaisin ja
sätietoja p. 044 964 9652. Kylämajan kellarista perjantaisin klo 10-12.
löytyy biljardipöytä, jolla voi käydä pelaamassa
sähköpostiosoite on Raitin Pysäkille on
silloin, kun tilassa ei ole ryhmiä.
raitinpysakki(at)gmail.com.
Kylämajassa kokoontuu lukuisia kaikille avoimia
ryhmiä, joista lisätietoja löydät Kylämajan kotisivuilta www.kylamaja.fi. Osa Kylämajan ryhmistä on myös esitelty tämän tiedotteen sivuilla 6-7.

Kylämajan ATK-luokka

Kylämajan ATK-luokassa harjoitellaan tietokoneen käyttöä joka perjantai klo 13-15. Vapaaehtoinen ATK-tutor Oscar opastaa. Voit ottaa myös
oman kannettavan tietokoneen mukaan.

Lisätietoja Kylämajan internetsivuilta
osoitteesta www.kylamaja.fi
5

Emyn ryhmätoiminta
Emyn ryhmätoimintaa koordinoi Pirjo Heikkinen, pirjo.heikkinen(at)emy.fi tai p. 050 310 7980
Elokuussa moni ryhmä palaa kesätauolta ja siksi nyt onkin mitä parahin hetki tulla mukaan!

• Emyläisten yleisurheilutreenit Lep-

pävaaran Urheilustadionilla vielä elokuussa
to 7.8. ja 14.8. klo 14.30-16 Harjoitellaan
MTKL yleisurheilukisoja varten ja omaksi
iloksi. Kaikki mukaan, lisää treenaajia kaivataan! Vesisateella treenit perutaan.

LIIKUNNALLISET
RYHMÄT
• Jalkapallojoukkue FC Askel harjoitte-

• Emyläisten

kahvakuulatreenit kokoonnumme perjantaisin klo 13.30 Lilla
Karyllin edessä. Treenaamme kahvakuulilla noin tunnin. Ryhmää ohjaa Sirpa. Kaikki
mukaan, käytämme Emyn kahvakuulia. Viimeinen kahvakuulatreeni pidetään 22.8. Jatkamme treenaamista tämän jälkeen kuntosalilla aina perjantaisin.

lee maanantaisin Laaksolahden tekonurmella
(Lähdepurontie 1) klo 16-17 ja keskiviikkoisin
Keski-Espoon urheilupuiston tekonurmella
(Kylävainionkuja) klo 16.30-17.30. Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet, taidoista riippumatta
mukaan pelaamaan! Tiedustelut Kaj Järvisalo, p. 050 552 1049. Ulkona treenataan lokakuun loppuun.

• Kuntosalivuoro Espoon keskuksessa
perjantaisin klo 16-17 Keski-Espoon uimahallin kuntosalilla (Kaivomestarinniitty 2) jälleen 29.8. alkaen.

• Salsaa ja rivitanssia Espoon keskuk-

sessa maanantaisin klo 17-18 jälleen 25.8.
alkaen Lagstads skolan salissa (Espoonkatu
7). Vetäjänä Sanna H.

• Liikuntaa, painonhallintaa ja mielenterveyttä -kurssi Emy ja Espoon lii-

• Sählyä pelataan Espoon keskuksessa

kuntapalvelut järjestävät yhdessä kurssin
ylipainoisille aikuisille (vyötärönympärys naisilla yli 90cm ja miehillä yli 100cm tai BMI vähintään 30). Erityisesti tervetulleita ovat ne,
joilla on ollut pitkä tauko liikkumisessa. Kurssilla annetaan tukea elämäntapamuutokseen
liikunnan ja oikeanlaisen ruokavalion kautta.
Tapaamiset kerran viikossa, alkuun 30min
tietoisku ja keskustelu, jonka jälkeen kokeillaan eri perusliikuntamuotoja kuten sauvakävelyä, kuntosaliharjoittelua ja vesiliikuntaa.
Miehille ja naisille järjestetään omat kurssit
viikoilla 36-42:
• Naiset: tapaamiset Meriemyssä torstaisin
klo 10, liikunta Espoonlahden alueella.
• Miehet: tapaamiset Villa Apteekissa tiistaisin klo 13, liikunta Espoon keskuksen
alueella.
Hakeutuminen ja tiedustelut ajalla 1.8.15.8.2014 Tiina Pajulalle suoraan tai puhelimitse p. 050 310 7987. Kurssille on myönnetty KKI -avustusta. Osallistujien toivotaan
sitoutuvan kurssin kaikkiin kertoihin.

tiistaisin klo 17-18 Koulumestarin koululla (Muuralanpiha 3) ja torstaisin klo 20.3021.30 Omnian ammattiopiston liikuntasalissa
(Kirkkokatu 16). Sählyryhmät jatkuvat jälleen
tiistaina 26.8. ja torstaina 4.9.

• Itämaista tanssia tanssitaan Espoon
keskuksessa tiistaisin klo 18-19 Lagstads
skolan salissa (Espoonkatu 7) jälleen 26.8.
alkaen.

• Sulkapalloa pelataan keskiviikkoisin Ki-

venlahdessa klo 19.30-21 Meritorin koulun
salissa (Merivalkama 9) jälleen 27.8. alkaen.

• Kesäliikkis-kesäliikuntaryhmä

joka
keskiviikko klo 13-14.30 Lilla Karyllin pihaalueella/Eskon pihalla aina 27.8. saakka
Ohjelmassa kevyttä liikunnallista ohjelmaa,
kuten ulkopelejä, jumppaa ja kävelyretkiä.
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• Miesten +55 ryhmä Kylämajassa torstai-

sin alkaen 7.8. klo 13-15. Kaikki yli 55-vuotiaat miehet tervetuloa! Tiedustelut ohjelmasta
ja retkistä: pauli.liikala(at)gmail.com

TOIMINNALLISET
RYHMÄT

• Musaryhmä Lilla Karyllin yläkerrassa

• Karaoke Lilla Karyllin yläkerran musiikki-

kuuntelee musiikkia jatkossa Kimin kanssa
maanantaisin klo 13-14, ma 1.9. alkaen.

huoneessa torstaina 7.8. klo 13-15.

• Levyraati Kokoontuu Meriemyyn kerran • Bänditaitoryhmä kokoontuu harjoittelemaan yhdessä soittamista musiikkipedagogi
Sari J.:n opastuksella Lilla Karyllin yläkerran
musahuoneessa joka perjantai alkaen 15.8.
Mukaan vaan!

kuussa, pe 22.8. klo 14, kuuntelemaan ja arvioimaan levyjä. Voit ottaa omaa musiikkia
CD-levyllä tai USB-tikulla mukaan tai valita
levyläjästä. Mukana Tiina P.

• Sielun maisemien maalarit kokoontu- • Yhteislaulutuokiot Raitin Pysäkillä seu-

raavan kerran perjantaina 12.9. klo 12.30 ja
Kylämajassa keskiviikkona 10.9. klo 12.15.
Säestäjänä Helena, tervetuloa!

vat Lilla Karyllissa maanantaisin klo 17 alkaen 25.8. ja Mielen maisemien maalarit
Meriemyssä tiistaisin alkaen 26.8. klo 17. Kuvataideryhmiä ohjaa Olavi F. Olet tervetullut
mukaan ilman suorituspaineita tai taitovaatimuksia!

• Järjestökadun teatteriryhmä kokoon-

tuu Espoon keskuksessa ESKO:n tiloissa
(Pappilantie 2) jälleen tiistaista 26.8. alkaen
joka tiistai klo 13.30. Ilmoittaudu mukaan Pirjolle p. 050 310 7980. Yhteistyössä Esittävän •
taiteen koulu ESKO, Askel ja Emy. Rohkeasti
mukaan harjoittelemaan esiintymistä ja itseilmaisua!

KESKUSTELURYHMÄT
Keskusteluryhmä kaksisuuntaista
mielialahäiriötä sairastaville kokoon-

tuu parillisten viikkojen tiistaisin jälleen 2.9.
alkaen klo 18 Lilla Karyllissa. Tervetuloa!

• Nuorten aikuisten avoin ryhmä on • Meren ja taivaan välillä Meriemyssä
alle 40-vuotiaiden toiminnallinen ryhmä, joka
kokoontuu Auroranportissa (Aurorankuja 2)
joka toinen tiistai. Ryhmää ohjaa Emyn Tiina
(p. 0503107987). Elokuussa ti 12.8. klo 16.30
lähdetään retkelle Espoon saaristoveneellä, •
ti 19.8. klo 17 lähdetään pelaamaan minigolfia ja ti 2.9. lähdetään retkelle Ateneumiin.

diakoni Lea Puotiniemen ohjauksella jälleen
torstaina 21.8. klo 13. Ryhmä kokoontuu kerran kuussa, tervetuloa!

English Conversation Group meets
every Wednesday 12-13.30 at Kylämaja,
starting 6 August. Everybody is welcome!

• Torstain toimintaillat Lilla Karyllissa • Ääniä kuulevien avoin vertaistukikäynnistyvät jälleen syyskuussa. Illoissa muryhmä Meri kokoontuu Meriemyssä tiistait
kana Emyn työntekijä ja ohjelmassa vaihtuvaa tekemistä. Tule sinäkin mukaan!
To 4.9. klo 17 Retki Nuuksioon
To 11.9. klo 17 Pelataan frisbeegolfia
To 18.9. klo 17 Retki Kierrätyskeskukseen
To 25.9. klo 17 Leivotaan ja syödään pizzaa
Tiedustelut, toiveet ja ilmoittautumiset retkille
p. 050 310 7987/Tiina Pajula.

12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 28.10., 11.11.
ja 25.11. klo 13-15. Tervetuloa!
Leikkaathan itsellesi talteen Emyn syksyn
2014 ryhmäkalenterin. Ryhmäkalenterin
löydät tiedotteen viimeiseltä sivulta (s. 15).
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Saareen saunomaan
Stora Blindsundissa saunotaan elokuun loppuun saakka

Soutuvene noutaa saunojat Nuottaniemen venesataman (Nuottatie 19, Matinkylä) itäreunan laiturista. Parittomilla viikoilla on naistenvuoro (haku laiturilta klo 18). Parillisilla viikoilla 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.
Makkaranpaistomahdollisuus, tarjolla kahvia ja teetä.
Järjestäjä: SeKaVa (= seurakunnat, kaupunki, vapaat järjestöt). Lisätietoja p. 044 068 8068.

Mahdollisuuksien paja® lyhytterapiaa tarjolla
Rasittaako sinua omassa elämässäsi jokin pulmatilanne, johon
haluaisit muutosta? Ehkä itseluottamuksesi kaipaisi vahvistumista tai haluaisit kenties vain paremmin ohjata omaa elämääsi onnellisemmaksi. Jos jotain tällaista pyörii mielessäsi
etkä oikein tiedä, kuinka lähteä liikkeelle, niin tule juttelemaan.
Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on maanläheinen ja
myönteinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita.
Keskustelukumppanina toimii Ossi Salin, joka on lehtori, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori ja opiskelee parhaillaan
psykoterapeutiksi Lyhytterapia-instituutissa.
Sovi keskusteluaika itsellesi Emyn toiminnanohjaaja
Tiinan kautta p. 050 310 7987 tai tiina.pajula(at)emy.fi

Vertaistukihenkilöt
Emyn vertaistuki on lyhytkestoista yksilövertaistukea, joka on maksutonta tuettavalle ja tukijan
kulut korvataan tarvittaessa. Sisällön voivat tukija ja tuettava sopia keskenään. Tuki voi olla keskustelua sekä Emyyn ja muihin paikkoihin tutustumista. Vertaistuki ei ole hoitoa korvaavaa vaan
hoitoa tukevaa toimintaa. Vertaistukiasioita Emyssä koordinoi Riikka p. 050 367 2676.

Terveyspalveluissa muutoksia kesällä
EMPPU eli Espoon mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus

palvelee normaalisti koko kesän: avovastaanotto arkiaamuisin klo 8.30-10.30 ilman ajanvarausta
Tiistilässä osoitteessa Kalaonnentie 8. Empun ajanvaraus ja neuvonta palvelee arkisin klo
9-15.30 numerossa (09) 8163 1300. Akuuteissa kriiseissä on kuitenkin hyvä ottaa yhteyttä omalle
terveysasemalle tai virka-ajan ulkopuolella sosiaali- ja kriisipäivystykseen p. 09 8164 2439 (24h)

Terveysasemat

Kilon terveysasema on suljettu 23.6.-10.8. ja Puolarmetsän terveysasema on suljettu 30.6.-3.8.
Muut terveysasemat ovat avoinna kesän ajan normaalien aukioloaikojensa puitteissa,
mutta akuuttihoitopainotteisesti.
Terveyskeskuspäivystys on myös kesällä Jorvin sairaalassa (Turuntie 150).
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Kauklahdessa opetellaan viljelyä sekä
nautitaan kesäisestä yhdessäolosta
– Palstaprojekti alkoi kesäkuun alussa. Alkukesän aikana palstalle on istutettu muun muassa
marjapensaita, erilaisia yrttejä, tomaatintaimia ja koristekukkasia. Lisäksi palstalle on työstetty
kukkalaatikoita ja pystytetty teltta taukopaikaksi sekä säilytyspaikaksi, kertoo palstan toiminnasta
vastaava Emyn Janne Niemi.
Haluatko mukaan
Viljelypalstan mahdollistavat yhteistyössä muiden muassa
viljelypalstalle?
Espoon kaupungin aikuisten sosiaalipalvelut, Soukan
työkeskus, Espoon kaupungin puutarha ja Viherpalvelut,
Ilmoittaudu mukaan
Kauklahden Elä ja asu -seniorikeskus sekä Espoon
kasvimaavastaavalle Jannelle p.
mielenterveysyhdistys EMY ry. Viljelypalstan toimintaa
050 312 5192 tai
pyörittävät kolme ryhmää: Soukan työkeskus, Espoon
janne.niemi(at)emy.fi
Kipinä-ryhmä ja emyläisten porukka. Työt palstalla alkavat
Palstalle lähtijät tapaavat Villa
noin puoli kymmeneltä aamulla ja kestävät puoleen päivään. Apteekin yläkerrassa (Pappilantie
Puolen päivän jälkeen syödään lounas Kauklahden
5) maanantaina, keskiviikkona,
elä ja asu -seniorikeskuksessa.
torstaina ja perjantaina aamulla
klo 9 aamupalan merkeissä ja
– Porukat ovat olleet tosi aktiivisia. Yhteensä toiminnassa
lähtö palstalle tapahtuu puoli
on ollut kesän aikana mukana 15 - 20 henkilöä vaikka säät
kymmenen aikaan.
eivät alkukesästä toimintaa suosineetkaan, Janne sanoo.
Palstan töihin osallistuneille
tarjotaan myös lounas.
– Tähtäämme ensin sadonkorjuujuhliin lokakuun alussa.
Tavoitteena on pikkuhiljaa vakiinnuttaa viljelypalstan
Tervetuloa!
toiminta. Tarkoitus on rakentaa Kipinä-palstasta pikkuhiljaa
mallipalsta.
Espoon kaupungin Aikuisten sosiaalipalvelut yhteistyökumppaneineen muodostavat Espoon
Kipinän. Kipinä järjestää tavoitteellisia ryhmiä ja jakaa tietoa erilaisista Espoossa olevista
toimintamahdollisuuksista. Espoon Kipinän toimintaa koordinoi Espoon kaupungin aikuisten
sosiaalipalvelut ja
toiminnassa on Emyn
lisäksi iso joukko
kuntalaisia, espoolaisia
viranomaisia, seurakuntien
ja kolmannen sektorin
toimijoita ja työntekijöitä.
Lisää Kipinästä
osoitteissa:
www.espoo.fi/kipina
www.facebook.com/
espoonkipina

Kuvat ja alkuperäinen teksti: Sami Rontti, Espoon kaupunki
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13, hinta 4€, ajalla 1.9.-8.12.2014.
Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, ti lipunmyynti
Seurakuntien
klo 11.30, hartaus klo 12, lounas klo 12.15, hinta
4€, alkaen 2.9.2014.
toimintaa ja ryhmiä
Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, eläkeläisSeurakuntien diakonian retkipäivä tors- ten keittolounas ti klo 11.15-12.30, hinta 3€, ajaltaina 4.9. Hilassa. Ilmoittautumiset Espoonlah- la 2.9.-2.12.2014.
teen p. 09 8050 7000.

Seurakunnan Kohtaamispaikka Tapio-

Ilmaiset ateria- ja
ruokajakopaikat

lan kirkolla. Kohtaamispaikka on avoin ryhmä
torstaisin klo 12.30-14. Tiedustelut diakoni Timo
Lounio, p. 0400 415 335.

Seurakunnan Torstaipiiri

mielenterveyskuntoutujien avoin keskusteluryhmä, joka kokoontuu parillisten viikkojen torstaisin klo 15-16 to 18.9. alkaen Suvelan kappelilla
(Kirstinpiha 3). Lisätietoja diakoni Anni Vanhanen, p. 050 438 0189.

Mielenterveyskuntoutujien avoin
keskusteluryhmä Hyvä olo

kokoontuu parittomien viikkojen tiistaisin klo
14.30-15.30 ti 26.8. lukien 16.12. saakka Leppävaaran kirkon Olotilassa (Veräjäkallionkatu 2).
Tiedustelut diakoni Harriet Lohikari p. 040 531
1057.

Diakonia- ja kappelilounaat

Seurakuntien diakonia- ja kappelilounaat on tarkoitettu kaikille, joilla on taloudellisia vaikeuksia,
tai jotka kaipaavat ruokaseuraa. Lounailla on
diakoniatyöntekijä tavattavissa.
Suvelan kappeli, Kirstinpiha 3, ti klo 12.1513.15, hinta 2,50€, ajalla 2.9.-9.12.2014.
Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8, ma ja to
lipunmyynti alkaa klo 11.30, ja ruokailu klo 12,
hinta 2,50€. Syksyn lounaat alkavat ma 4.8.
Soukan kappeli, Soukankuja 3, ti lipunmyynti
alkaa klo 10.30 ja ruokailu klo 11, hinta 2,50€,
syksyn lounaat alkavat ti 5.8.
Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, ti klo
11.30-12.30, hinta 3€, ajalla 2.9.-16.12.2014.
Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, ma klo 13-13.30,
hinta 2,50€, ajalla 1.9.-8.12.2014.
Matinkappeli, Liisankuja 3, to klo 13-13.30, hinta 2,50€, ajalla 4.9.-11.12.2014.
Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti klo
12-13, hinta 4€, ajalla 2.9.-16.12.2014.
Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, ma klo 11-

Vähävaraisille ja muille tarvitseville on tarjolla ilmaisia aterioita ja elintarvikejakelua. Muutokset
ja poikkeukset tiedoissa ovat mahdollisia.
Espoon Asumisluotsi, Lokirinne 1, keittolounas
ke klo 11-13 ja aamupuuro ma, ti, to ja pe klo
10-12. Asumisluotsi on Espoonlahdessa toimiva
palvelukeskus, joka on keskittynyt asumiseen
liittyvien ongelmien ratkaisuun, palveluohjauksen sekä elämänhallinnan tukeen. Yhteystiedot
p. 050 327 0105, tarja.savonlahti(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 avopalvelukeskus pääsääntöisesti erilaisista päihdeongelmista kärsiville
täysi-ikäisille miehille ja naisille. Tarjolla myös
ryhmätoimintaa. Yhteystiedot: p. 010 231 3760,
tiina.kaleva(at)samaria.fi
Hyvä Arki ry, Siltakuja 3 B (Espoon keskus),
yhteystiedot: p. 040 591 9698, info(at)hyva-arki.
fi. Tuore-elintarvikkeita jaossa ma, ke ja pe klo
11.30 alkaen niin kauan kuin tavaraa riittää. Leipäjakoa ma-pe klo 8-13.
Manna-Apu ry, Terveyskuja 2 E 8 (Espoon keskus), yhteystiedot: p. 040 040 1114. Elintarvikkeita ti, to ja pe klo 10-12.
Espoonlahden seurakunta jakaa elintarvikkeita
arkipäivisin Espoonlahden kirkolla (Kipparinkatu 8). Jonotusnumeroiden jako alkaa klo 8.45 ja
ruokajako alkaa klo 9.
Raitin Pysäkki (Konstaapelinkatu 1) elitarvikejakelua tiistaisin ja perjantaisin klo 10-12.
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Menoja elokuulle
Espoo-päivän piknik-konsertti

Tehdään yhdessä Espoo!

Espoonjoen varrella, Lakelan kentällä

Lauantaina 30.8. klo 12-17
Vietä kanssamme Espoo-päivää, ota oma piknik-kori
mukaan tai osta eväät ruokakojuista! Grilli ja kahvila,
ruokayrittäjät, pomppulinna, ongintakoju, purkinheittokoju,
katukoriskilpailu ja vaikka mitä!
Taikuri Luttinen juontaa ja tekee taikatemppuja, esiintyjinä
Rokkiritari, Ritari-merirosvotarina, Seurakunnan
lastenkuoro Tuike ja Välke, Surviainen, Max Lilja ja
elektroninen sello, Marjo Leinonen & Risto Kumpulainen Duo,
Steel Industry, musiikkiopisto Avonia sekä Tietosuus.

Tulehan sinäkin!

Avomielin-yhdistysten yhteinen
onkiturnaus tiistaina 12.8.

Mielenterveyskuntoutujien
asumisen kehittämistyöpaja

Emyn joukkueeseen tarvitaan viisi onkijaa
ja mukaan voi lähteä viisi henkilöä
kannustamaan. Tukiyhdistys Karvinen järjestää makkaraa ja muuta evästä. Paikan
päällä voi myös nauttia kauniista luonnosta.

Asutko tuetusti? Onko kotisi asumispalveluyksikössä? Onko sinulla toiveita ja ideoita,
miten mielenterveyskuntoutujien asumista ja
asumisen tukea voitaisiin parantaa?

Valtuustotalolla ke 20.8. klo 12-16

Vanhankaupungin lahdella Helsingissä

Tule mukaan, hanketta koordinoivat Ympäristöministeriö ja ARA. Ilmoittautumiset ja
lisätiedot Tiinalta p. 0503107987

Ilmoittautumiset suoraan Arttu Pöyhtärille tai
Artulle toisen Emyn työntekijän kautta.
Arttu p. 050 312 5192 tai
arttu.poyhtari(at)emy.fi

Parannetaan palveluja!

Tule mukaan onkimaan
voittoa Emylle!

Frankie Say Relax
esiintyy Kuninkaankalliossa
(Kuninkaantie 42)
torstaina 14.8.2014 klo 17

Tervetuloa, vapaa pääsy!
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Tunnelmia Linlon telttaleiriltä 14.-18.7.2014
Tila-autolla kohti Linloon saarta. Tiina P. oli tilannut tila-auton tietyksi ajaksi. Osa porukasta tuli
Kaj:n autolla. Pakettiautoa ohjasi Arttu. Laitoimme tavaramme pakettiautoon. Perillä saarivahti
vei meidän tavarat leiripaikalle.
Ensimmäinen tehtävä oli telttojen pystytys. Vanhoja puolijoukkuetelttoja ei ollut enää mukana.
Kim ja minä saimme hienot kupoliteltat. Muillakaan, kun Kimillä ja minulla, ei ollut omaa telttaa.
Osa tytöistä yöpyi Emy:n teltassa.
Leirillä oli aamiainen, lounas ja päiväkahvi. Pääisäntänä oli Kaj, joka teki todella hyvän
aamupalan: kahvia, teetä, vaaleaa leipää, tummaa leipää, tomaattia, kurkkua, makkaraa ja
juustoa. Ruoka oli hyvää. Söimme kalasoppaa, kesäkeittoa, uusia perunoita ja silliä sekä
tonnikalapastaa.
Tiistaina porukka lähti saunomaan Hilan leirikeskukseen ja myös torstaina. Meille oli varattu
aika, mutta uusi sauna oli remontissa, joten naiset Tiina S.:n johdolla, lämmittivät pienemmän
saunan. Löylyt olivat olleet hyvät. Ensiksi saunoivat naiset, sitten miehet.
Keskiviikkona Tomi paistoi muurinpohjalettuja. Söin itse kaksi. Tämä kaikki illalla, noin klo
18.00. Kyllä maistuivat hyvälle. Andy ja Tomi soittivat kitaraa ja lauloivat. Myös minä lausuin
viimeisenä iltana runoja omakohtaisista tunnelmistani.
Sää suosi meitä. Muutamaa sadekuuro ripotteli. Tomi ja Tiina S. uivat päivittäin. Itse en uinnut
ollenkaan.
Kyösti ja Pauli olivat kalamiehiämme. Viimeisenä iltana pojat olivat saaneet neljä isohkoa
ahventa ja noin kilon hauen. Kyösti valmisti kalat leirinuotion hiilloksessa. Hiillokseen laitettiin
käpyjä ja puita ja annettiin kalojen muhia noin tunnin. Sen jälkeen söimme kalat. Maistuivat tosi
hyviltä.
Viimeinen aamu. Herätys klo 7.00. Kun olimme syöneet aamupalan, oli vuorossa telttojen
purkaminen. Ensin tavarat kasseihin, rinkkaan tai matkalaukkuun, kamat ulos ja teltat pois. Klo
9.30 tuli saarivahti hakemaan meidän tavarat. EMY:llä oli myös oma moottorivene, jota Juha
ajoi hyvin. Tila-auto ja Tiina P. tulivat klo 10.00. Tavarat laitettiin
pakettiautoon, jota ohjasi Arttu. Lähdimme
kohti Espoota ja Lilla karylliä.

Kiitos hyvästä leiristä kaikille
osallistuneille! Tekstistä kiitos
kuuluu Seppo Nurmelle.
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Kesäterveisiä lukijoilta
Juhannusaatto
Ulla

Tuomen kukat tuoksuu
ruusupensaat kukkien painosta nuokkuu
Järvien rannoille kokoontuu iloinen väki
Vastarannalla kukkuu käki
Koivunoksat koristaa ovenpieliä
ihmisten kasvoilla iloisia mieliä
Rannalla sytytetään juhannuskokko
Rantaan lyö vallaton aallokko,
makkaraa paistetaan
kesän tunnelmaa riemuiten maistetaan
Siniristilippu salkoon nostetaan
				

Memories
never lie
they circle the landscape
like hawks
on the wind –
in paradice dawn
silence starts to listen –
the memories
are blue

Tuula Viljasalo

			

Terassikahvio

Olli Salokangas

Kahvikulma

Jorvin sairaala, psykiatrian yksikkö
Avoinna ma-pe klo 9.30-14.30

Aurorakoti, Träskandan puisto
Avoinna ti-pe klo 10.30-14
sekä la-su klo 12-15

Asioimalla kahvioissamme tuet Emyn kuntouttavaa työtoimintaa.
Kahviot ovat avoimia yleisökahvioita. Kahvioista voi tilata tuotteita ja tarjoiluja.
Jos haluat pitää näyttelyn kahviossa tai olet kiinnostunut kahvioiden työtoiminnasta, ota yhteyttä
Risto Hannukkaan (p. 050 310 7984) tai Pirjo Heikkiseen (p. 050 310 7980).

Kaverin kanssa
elokuussa Emyn kahvioon!
Tällä kupongilla Emyn kahviossa kahvit ja pullat
kahdelle yhden hinnalla. Tarjous on voimassa
29.8.2014 saakka Terassikahviossa ja Kahvikulmassa.
Edun saat leikkaamalla kupongin irti ja antamalla
sen kahviomyyjälle ostoksesi yhteydessä.

Tervetuloa kahville ja tuoreelle pullalle!
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Emy yhdistyksenä &
työntekijöiden yhteystiedot
Emyyn et tarvitse lähetettä tai diagnoosia - tervetuloa mukaan toimintaan!

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo Mentalhälso förening EMF rf) on mielenterveyskuntoutujien potilasyhdistys. Tarkoituksenamme on yhdistää ja aktivoida Espoon ja lähikuntien alueen mielenterveysongelmia kokeneita sekä herättää ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös
ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. Tarkoituksemme toteuttamiseksi järjestämme
mm. ryhmä-, opinto- ja työtoimintaa, tapahtumia, retkiä, leirejä ja matkoja sekä kaikille avoimia
keskustelutilaisuuksia. Tarvittaessa myös informoimme viranomaisia jäsentemme tarpeista. Annamme mielellämme lisätietoa yhdistyksen toiminnasta (yhteystiedot alla).
Emyn jäsenmaksu vuodelle 2014 on 18€ ja kannatusjäsenmaksu on 80€
Pankkiyhteys IBAN-tilinumero: FI07 40550010120729, BIC-koodi HELSFIHH
Maksaessasi laita viestikenttään nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Jäsenmaksun voi maksaa
myös käteisellä Emyn ohjaajalle. Jäsenyys kannattaa, mutta moneen yhdistyksen toimintaan voit
osallistua, vaikket olisikaan jäsen.

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

Tomi Ojala
Kim Liuhanen
Kaj Järvisalo 		
Riikka Koola 		
Tiina Pajula 		
Pirjo Heikkinen
Risto Hannukka
Arttu Pöyhtäri
Sirpa Strömberg
Satu Jääskeläinen
Janne Niemi		

www.emy.fi
p. 050 552 1049
p. 050 367 2676 Työntekijöiden sähköpostiosoitteet:
p. 050 310 7987 etunimi.sukunimi@emy.fi
Vaihda ö o:ksi ja ä a:ksi
p. 050 310 7980		
p. 050 310 7984
p. 050 312 5193 Työntekijöiden yhteinen
p. 050 310 7982 sähköpostiosoite:
espoonmielenterveys(at)emy.fi
p. 050 310 7986
Vaihda (at) @-merkiksi
p. 050 312 5192

Emyn arvot ovat jäsenlähtöisyys, itsemääräämisoikeus,
yhdenvertaisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus

Kirjoita Emymuistoistasi ja voita!
Yhdistyksen 30-vuotisen taipaleen kunniaksi toivomme teiltä lukijoilta vapaamuotoisia kirjoituksia,
muistelmia, runoja tai vaikkapa sanoittamianne lauluja, jotka liittyvät Emyyn. Osa kirjoituksista
julkaistaan tiedotteessa, Emyn internetsivuilla ja Facebookissa tulevan syksyn ja kevään aikana.
Lähetä kirjoituksesi syyskuun loppuun mennessä sähköpostitse tiina.pajula(at)emy.fi tai
postitse Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry, Pappilantie 7, 02770 Espoo.
Kirjoita tekstin loppuun nimesi tai nimimerkkisi, jonka toivot julkaistavaksi tekstin yhteydessä.
Muista liittää mukaan myös oikea nimesi sekä yhteystietosi arvontaa varten.

Kaikkien kirjoittaneiden kesken arvotaan ke 1.10. Emy-painatuksella
varustettuja mukeja, kantolaukku sekä T-paitoja.
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Mieli Maasta ry:n ryhmät Espoossa
•
•

Ryhmä psyykkisesti
sairastuneiden omaisille

Raitin Pysäkillä tiistaisin klo 17.30-19.30
Tiedustelut Antilta, vain tekstiviestillä!
p. 050 534 4054
Tapiolan kirkolla keskiviikosta 6.8. lukien
joka keskiviikko klo 18.00-20.15
Vetäjänä Lulu p. 040 757 3228

Kokoontuu vapaamuotoisen keskustelun
merkeissä kerran kuukaudessa tiistaisin
16.9., 14.10., 11.11. ja 9.12. klo 17.30
Asumisyksikkö Eedin 4. kerroksen
kerhotilassa (Kilonkallio 7). Tiedustelut
Petteri Liikanen p. 050 576 8531.

Mieli maasta ry:n ryhmät ovat vertaistukiryhmiä masentuneille ja heidän läheisilleen.
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Tervetuloa, mukaan mahtuu!

Pappilantie 7, 02770 ESPOO

