Helmikuu 2015

Kohtaamispaikka Lilla Karyll
Espoon keskus
Pappilantie 7, 02770 Espoo
p. (09) 859 2057
Kohtaamispaikka Meriemy
Kivenlahti
Merenkäynti 3, 02320 Espoo
p. (09) 863 2031
Asukastalo Kylämaja
Matinkylä, Matinkatu 7
p. 044 964 9652
Raitin Pysäkki
Leppävaara,
Konstaapelinkatu 1
p. (09) 510 2792
Terassikahvio
Jorvin sairaala, Psykiatrian yksikkö
Turuntie 150 p. (09) 471 83953
Kahvikulma
Aurorakoti, Träskandan puisto
Kuninkaantie 43 p. 050 310 7985

www.emy.fi

7.2.

Kuukausikokous Meriemyssä

9.2.

Ystävänpäiväkorttien askartelua Lilla
Karyllissa

9.13.2.

Emyn talvileiri Velskolassa

16.20.2.

Hiihtolomaviikko. Kouluissa pidettävät
ryhmät ovat tauolla

17.2.

Laskiaistiistai

18.2.

Talousohjaus läsnä Meriemyssä

20.2.

Viimeinen hakupäivä Solaris lomalle

24.2.

Naisten painonhallinta alkaa

26.2.

Miesten painonhallinta alkaa

27.2.

ETVA:n avoin kokous Meriemyssä

Emyn kuulumisia
Helmikuu on sydäntalven aikaa ja
luonto lepää.
Vähitellen vuorokauden valoisa aika lisääntyy
ja valoisaa aikaa alkaa olemaan jopa yksitoistatuntia vuorokaudessa. Valon lisääntyminen
on meille jokaiselle hyvin yksilöllinen asia. Se
vaikuttaa myös luontoon. Kuun puolivälissä
saattaa jo näkyä kevään ensi merkkejä. Voit
kuulla talitiaisten laulua, pöllön huhuilua tai
jopa teeren kukerrusta luonnossa liikkuessasi.
Helmikuussakin liikutaan eri harrastusryhmissä ja puuhaillaan eri toimintaryhmissä. Olet
ehkä harkinnut tai aloittanutkin uuden harrastuksen. Mikäli viikko-ohjelmastasi vielä löytyy
tilaa, niin toivottavasti löydät mieltä virkistävän
harrastuksen vaikka Emyn ryhmätarjonnasta.
Tutustu ryhmätoimintaamme tiedotteen sivuilta
6-7. Moneen ryhmään mahtuu vielä mukaan!
Uutena ryhmänä helmikuussa aloittaa Lauluraati -ryhmä Asukastalo Kylämajan tiloissa
joka toinen keskiviikko. Olet tervetullut kuuntelemaan ja keskustelemaan musiikista.
Solaris-vertaistukilomalle Meri-Karinaan voi
myös vielä hakea aina 20.2.2015 saakka. Hakulomakkeita löytyy Emyn kohtaamispaikkojen ilmoitustauluilta.

EMY-tiedote 2/2015

Hyvää Ystävänpäivää, kuljetaan yhdessä kevättä kohti ja nähdään Emyssä.

Palaute: pirjo.heikkinen(at)emy.fi
p. 050 310 7980

Pirjo

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: Pirjo Heikkinen
Tiedotustoimikunta: Avoin kaikille emyläisille
Painopaikka: Picaset Oy, Helsinki
Tilaushinta: Emy ry:n jäsenmaksu
23€/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 tiina.pajula(at)emy.fi.
Kansi: Antti
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Kokouksia

Osallistujien toivotaan sitoutuvan kurssin kaikkiin kertoihin. Lisätietoja ja paikkoja voi vielä
kysellä Riikalta p. 050 367 2676 tai Sirpalta p.
050 310 7982.

Emyn kuukausikokous

Meriemyssä lauantaina 7.2. klo 14. Kokous on
kaikille avoin, tule ideoimaan Emyn toimintaa.

Leirit ja lomat

Etuus- ja vaikuttamistyöryhmän
avoin kokous Meriemyssä

Emyn Talvileiri

seuraavan kerran pe 27.2. klo 13. Aktiiviset yhdistyksen jäsenet kokoontuvat kehittämään yhdistyksen etuus- ja vaikuttamistoimintaa.

Laskiaistiistaina 17.2. Lilla Karyllissa

pidetään viikolla 7 eli ma 9.2. - pe 13.2.2015
Velskolan kartanossa. Leirillä vietetään aikaa
yhdessä, saunotaan, levätään ja syödään hyvin. Leirillä on myös tarjolla mukavaa ohjelmaa
ja ohjattua tekemistä. Leirikeskuksen alueella on
hyvät ulkoilumaastot. Leirin hinta on 60€/Emyn
jäsen. Lisätiedot Satu Jääskeläiseltä p. 050 310
7986. Ilmoittautuminen leirille on päättynyt.

Talousohjausta tarjolla

Vertaistukiloma Meri-Karinassa
Turun Hirvensalossa 27.4.-2.5.2015

Tapahtumat
syödään hernekeittoa ja laskiaispullaa.

Espoon Järjestöjen Yhteisön Jalkautuvan talousohjaushankkeen työntekijät Ari ja Hanna ovat
emyläisten tukena ja apuna tarvittaessa. Tule
keskustelemaan taloudesta, pohtimaan omaa
tilannetta tai selvittelemään mahdollisia omaan
talouteesi tai velkoihisi liittyviä ratkaisuja yhdessä luotettavien ja osaavien työntekijöiden kanssa. Arin ja/tai Hannan tavoitat Pappilantieltä Lilla
Karyllista ja Järjestötalo Villa Apteekista (Askeleesta) torstaisin klo 9-14. Meriemyssä työntekijät ovat tavattavissa keskiviikkona 18.2. klo 13.
Tervetuloa kuulolle ja keskustelemaan!

Toiminta- ja palvelukeskus Meri-Karinassa järjestetään RAY-rahoitteinen Emyn vertaistukiloma Solaris-lomat ry:n kanssa. Ohjelmassa keskustelua, ulkoilua, hyvää ruokaa sekä keskuksen
palveluista nauttimista. Omavastuuhinta on 80€/
hlö sisältäen matkat, ohjelman, ruoat sekä majoituksen. Hae lomalle ilmoitustaululta saatavalla
lomakkeella, joka palautetaan Emyn kohtaamispaikkojen aloitelaatikkoon 20.2.2015 mennessä.
Lomat myönnetään sosiaalisin, taloudellisin ja
terveydellisin perustein niille ihmisille, joiden ei
ole muutoin helppo päästä lomalle. Lomalle ei
kannata hakea, mikäli olet ollut tuetulla lomalla
vuoden 2014 aikana (Solaris-loma Päiväkummussa 2014). Mukaan lomalle mahtuu 20 emyläistä, Emyn jäsenyyttä ei vaadita.

Painonhallintaa, liikuntaa ja mielenterveyttä -kurssit käynnistyvät jälleen!

Emy ja Espoon liikuntapalvelut järjestävät 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 9-16:
• Naiset: tapaamiset Villa Apteekissa, (Pappilantie 5) tiistaisin klo 12.30 & liikunta Keski-Espoon
alueella. Ensimmäinen kerta tiistaina 24.2.
• Miehet: tapaamiset Espoonlahden uimahallilla
torstaisin klo 10 & liikunta Espoonlahden alueella. Ensimmäinen kerta 26.2.

Kuva: Laszlo Szilagyi
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Emyn kohtaamispaikat
Emyn kohtaamispaikoissa on tarjolla edullista kahvia ja teetä, päivän lehti, tietokone, pelejä ja hyvää seuraa. Jos toivot yhdistyksen tai kohtaamispaikan esittelyä, soitathan meille 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

Tervetuloa Meriemyn

Tervetuloa
Lilla Karyllin
•
•

•
•

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

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

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 &
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).

Tietokoneen käytön ohjausta
jäsenille Emyn kohtaamispaikoissa

sekä Lilla Karyllissa että Meriemyssä on tarjolla
tietokoneen käytön ohjausta. Varaa oma ohjausaikasi ennakkoon Sirpalta p. 050 310 7982.

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

Emyn 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!

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.

Kitaransoiton opetusta
Lilla Karyllissa

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

Tervetuloa osallistumaan,
talkoot ovat avoimia kaikille!
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Kohtaamispaikat yhteistyössä
Asukastalo

Kohtaamispaikka

KYLÄMAJA

RAITIN PYSÄKKI

Matinkatu 7, Matinkylä
p. 044 964 9652

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09-510 2792

Kylämajan aukioloajat
•

Raitin Pysäkin
aukioloajat

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

•

arkisin ma-pe klo 10-14

Kylämajassa tapahtuu - tule mukaan!

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. 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. Maukasta kotiruokaa edulliseen hintaan
keskiviikkoisin klo 12 ja muina arkipäivinä klo
12 tarjolla lounaaksi puuroa. Raitinpysäkillä on
käytettävissä ompelukone ja kangaspuut. Raitin
Pysäkillä on myös elintarvikejakelua tiistaisin ja
perjantaisin klo 10-12

Keskiviikkoisin klo 11-13 myynnissä keittoa
hintaan 2,50€/lautasellinen.
Kylämajan kellarissa on biljardipöytä, jolla
voi pelata tilan ollessa vapaana.
Kylämajan ATK-luokassa harjoitellaan tietokoneen käyttöä perjantaisin klo 13-15. Vapaaehtoinen Oscar opastaa. Voit ottaa myös
oman kannettavan tietokoneen mukaan.

Raitin Pysäkin toiminnasta vastaavat yhteistyössä Punaisen Ristin Kehä-Espoon osasto,
Espoon kaupunki, Leppävaaran seurakunta ja
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry.
sähköpostiosoite Raitin Pysäkille on
raitinpysakki(at)gmail.com.

• Lisätietoja www.kylamaja.fi
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Emyn ryhmätoiminta
Emyn ryhmätoimintaa koordinoi ja lisätietoja antaa Pirjo Heikkinen
pirjo.heikkinen(at)emy.fi tai p. 050 310 7980. Olet tervetullut mukaan!
•

LIIKUNNALLISET
RYHMÄT

Sulkapalloa pelataan keskiviikkoisin Kivenlahdessa klo 19.30-21 Meritorin koulun
salissa (Merivalkama 9). Mukaan sisäkengät
ja rennot vaatteet, mailan ja pallon saa tarvittaessa lainaksi. Ei ryhmää 18.2. (hiihtoloma).

• Jalkapallojoukkue FC Askel harjoit- • Kuntosalivuoro Espoon keskuksessa
telee maanantaisin Laaksolahden jalkapallohallissa (Lähdepurontie 1) klo 15-16.
Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana
hauskanpito. Tiedustelut Kaj Järvisalo, p.
050 552 1049.

perjantaisin klo 16-17 Keski-Espoon uimahallin kuntosalilla (Kaivomestarinniitty 2).
Mukaan sisäkengät, rennot vaatteet ja peseytymisvälineet.

KESKUSTELURYHMÄT

• Salsaa ja rivitanssia Espoon keskuksessa maanantaisin klo 17-18 Lagstads skolan salissa (Espoonkatu 7). Vetäjänä Sanna
H. Mukaan sisäkengät (tai sukat) ja rennot
vaatteet. Ei ryhmää 16.2. (hiihtoloma).

•

• Keskusteluryhmä kaksisuuntaista
mielialahäiriötä sairastaville kokoon-

Emyn keilausryhmä kokoontuu kerran

tuu parillisina viikkoina tiistaisin: 3.2., 17.2. ja
3.3. klo 18 Lilla Karyllissa. Tervetuloa!

kuussa, seuraavan kerran tiistaina 17.2.
Lippulaivan keilahallilla klo 14-15. Yhteislähtö Meriemystä kävellen klo 13.30. Voit tulla
myös suoraan keilahallille, mutta ole silloin
paikalla ennen klo 14. Ilmoittaudu viimeistään
edeltävän viikon keskiviikkona Meriemyn ilmoitustaulun listalle tai soita p. (09)8632031.
Emy maksaa ilmoittautuneiden ratamaksun
sekä keilauskenkien vuokran. HUOM! Päivä
ja paikka muuttuneet!

•

Meren ja taivaan välillä Meriemyssä
diakoni Lea Puotiniemen ohjauksella kerran
kuussa, torstaina 19.2., 19.3., 16.4. ja 28.5.
klo 13. Tervetuloa keskustelemaan!

• English Conversation Group meets
every Wednesday at 13.15, at Kylämaja
with native speaker Ayesha. Everybody is
welcome! More info from Riikka tel. 050 367
2676.

• Sählyä pelataan Espoon keskuksessa

tiistaisin klo 17-18 Koulumestarin koululla (Muuralanpiha 3) ja torstaisin klo 20.3021.30 Omnian ammattiopiston liikuntasalissa (Kirkkokatu 16). Mukaan sisäkengät ja
rennot vaatteet, mailan ja pallon saa tarvittaessa lainaksi. Ei ryhmää 17.2. ja 19.2. (hiihtoloma).

• Ääniä kuulevien avoin vertaistukiryhmä kokoontuu 9.2. ja 23.2. klo 12-14.
Kokoontumispaikkana Villa Apteekin alakerta (Pappilantie 5) tervetuloa!

• Valonpisarat-vertaisryhmä pakkooireisesta häiriöstä kärsiville hen• Itämaista tanssia (vain naisille) tanssitaan Espoon keskuksessa tiistaisin klo
kilöille tiistaina 3.2. ja 24.2. klo 17.30 Villa
18-19 Lagstads skolan salissa (Espoonkatu
7). Mukaan sisäkengät (tai sukat) ja rennot
vaatteet. Ei ryhmää 17.2. (hiihtoloma).
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Apteekin yläkerrassa (Pappilantie 5). Mukana psykoterapeutti Michel. Ryhmässä käsitellään erilaisia hyvinvointiin ja jaksamiseen
liittyviä teemoja. Osallistuja sitoutuu luotta-

• Musaryhmä Lilla Karyllin yläkerrassa

mukselliseen työskentelyyn. Ilmoittautumiset
ja tiedustelut Pirjolta p. 050 310 7980.

kuuntelee musiikkia Kimin kanssa maanantaisin klo 13-14. Tervetuloa ja otathan myös
omia CD-levyjä mukaan!

TOIMINNALLISET
RYHMÄT

• Bänditaitoryhmä kokoontuu harjoittelemaan yhdessä soittamista musiikkipedagogi
Sari J.:n opastuksella Lilla Karyllin yläkerran
musahuoneessa perjantaisin 13-14.30. Tervetuloa!

• Levyraati Kokoontuu Meriemyssä seuraavan kerran pe 20.2. klo 14. Voit halutessasi
ottaa omaa musiikkia mukaan CD-levyllä tai
USB-tikulla. Varalla kirjaston levyjä sekä Youtube. Mukana Tiina.

•

• Sielun maisemien maalarit kokoon-

tuvat Lilla Karyllissa maanantaisin klo 17 ja
Mielen maisemien maalarit Meriemys- •
sä tiistaisin klo 17. Kuvataideryhmiä ohjaa
Olavi F. Olet tervetullut mukaan löytäämään
maalaamisen ilo ilman suorituspaineita tai
taitovaatimuksia!

Arabian alkeet kokoontuu Kylämajassa

joka ke klo 12-13. Vielä ehtii mukaan. Lisätietoja Riikalta p. 050 367 2676.

Yhteislaulutuokiot Kylämajassa keskiviikkona 18.2. klo 12.15-14.15. Säestäjänä
Helena, tervetuloa!
Yhteislaulutuokiot Raitin Pysäkillä
on tauolla koko helmikuun.

• Järjestökadun teatteriryhmä kokoon- • Lauluraati Kylämajassa keskiviikkona

11.2. klo 12.15-14.15. Lauluraadissa keskustellaan ja voi kertoa mielipiteensä laulujen sanoista, sävelistä tai mitä tulee mieleen
kappaleesta ym. mukana Helena.

tuu Espoon keskuksessa ESKO:n tiloissa
(Pappilantie 2) tiistaisin klo 13.30. Ilmoittaudu mukaan Pirjolle p. 050 310 7980. Yhteistyössä Esittävän taiteen koulu ESKO, Askel
ja Emy. Rohkeasti mukaan harjoittelemaan
esiintymistä ja itseilmaisua! Ei ryhmää 17.2.
(hiihtoloma).

HUOM! Kylämajan lauluryhmän ja lauluraadin
helmikuun kokoontumisten toteutuminen on
tiedotteen painoon mennessä (19.1.) epävarmaa,
seuraathan Emyn ja Kylämajan kotisivuja ja
Emyn ilmoitustauluja helmikuun alussa. Voit
myös soittaa Kylämajaan p. 044 9649652.

• Auroranportin avoin ryhmä on toiminnallinen ryhmä, joka kokoontuu Auroranportissa (Aurorankuja 2). Ti 10.2. klo 17-19
pizzan leipomista Ti 24.2. klo 17 tehdään
retki pelaamaan biljardia (ilmoittauduthan ennakkoon ryhmänohjaaja Tiinalle p. 050 310
7987). Tervetuloa mukaan!

• Käsityöryhmä kokoontuu Kylämajassa

• Torstain toimintaillat ovat kaikille avoi-

mia toiminnallisia iltoja, joita pidetään jakossa joka toinen viikko. Mukana on joku Emyn
työntekijöistä ja ohjelmassa vaihtuvaa kivaa!
To 5.2. kokkaillaan ja syödään pizzaa Lilla
Karyllissa. To 19.2. tehdään retki luistele- •
maan Tapiolan Jääpuutarhaan, lähtö Lilla
Karyllista klo 17. Tiedustelut & toiveet Tiina p.
050 310 7987 tai Pirjo p. 050 310 7980.

• Miesten +55 ryhmä Kylämajassa torstaisin klo 13-15. Kaikki yli 55-vuotiaat miehet
tervetuloa! Tiedustelut ohjelmasta ja retkistä:
pauli.liikala(at)gmail.com.

joka keskiviikko klo 13-15.30 käsityöhuoneessa. Helmikuun aiheina seuraavia: 4.2.
ystävänpäivälahjat ja –kortit. 11.2. ystävänpäivälahjat ja –kortit teema jatkuu. 18.2. trikoopipot ja tuubihuivit. 25.2. kankaanpainantaa (ota oma alusta, johon haluat painaa
mukaan). Lisätietoja 044 964 9652. Tervetuloa mukaan!

Dekkariklubi kokoontuu Kylämajassa to
26.2. klo 13-15. Keskustellaan dekkareista, jaetaan lukuvinkkejä, katsotaan elokuvia ja pelataan pelejä. Lisätietoja minna.
miettinen(at)kalliola.fi tai p. 045 7732 4744.

• Vikatikki -käsityökahvila kokoontuu

Kylämajan olohuoneessa perjantaisin klo
11-15.
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Askartelua Ystävänpäiväksi
Lilla Karyllissa opiskelijoiden Jennyn ja Marrun kanssa
maanantaina 9.2.2014 klo 13.30-15.
Tervetuloa!

Tervetuloa venyttelyryhmään!
Espoon keskukseen ESKO:n tiloihin (Pappilantie 2)

maanantaisin klo 11-12
(19.1.-9.3.)

Kaikki ovat taustasta riippumatta tervetulleita mukaan
ilman ilmoittautumista! Muista ottaa lämmintä päälle,
sillä salissa voi olla viileää. Teemme perusvenyttelyliikkeitä
osallistujien toiveiden mukaan.
Ohjaajana sosionomiopiskelija Jenny

Iloliikkuja keskiviikkona 4.3. klo 10.30-14

Mielenterveystoimijoiden yhteinen liikuntatapahtuma
Pirkkolan Urheilupuistossa
Yhteislähtö Lilla Karyllista klo 9.30. Emy maksaa
yhteislähtijöiden seutumatkat,
ilmoittaudu mukaan ilmoitustaulujen listoille.
Lajeina Iloliikkujassa ovat potkukelkkaviesti, jääcurling,
lumikenkäily, kolmijalkajuoksu, hiihto, sauvakävely ja luistelu.
Ilmainen uintimahdollisuus klo 13 jälkeen.
Tarjolla lämmintä keittoa hintaan 1,5€ ja makkaraa 1€.
Tapahtumassa on myös arpajaiset!
Pakkasraja tapahtumaan järjestämiselle on -15 astetta.

Tervetuloa mukaan!
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ESPOO TIEDOTTAA

Terveysneuvonta siirtyy kunkin kunnan itse hoidettavaksi.
Espoolaiset saavat terveysneuvontaa arkisin klo 8–16 omalta terveysasemaltaan sekä
neuvolan, hammashoidon ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen numeroista. Puheluihin
vastaavat Espoon kaupungin työntekijät, jotka tuntevat palveluvalikoimamme hyvin ja osaavat
ohjata soittajat ripeästi juuri heille soveltuvien palvelujen piiriin. Iltaisin ja viikonloppuisin
palvelee numero 09 87 10023, johon voi soittaa kiireellisissä asioissa. Henkeä uhkaavissa
tilanteissa oikea numero on 112. Terveyskirjastosta ja eOmahoitokirjastosta saa luotettavaa
tietoa ympäri vuorokauden. Näistä verkkopalveluista löytyy vastaus moneen kysymykseen.
Terveysneuvontaa verkossa 24 h
•
Terveyskirjastosta saat luotettavaa ja ajantasaista tietoa terveydestä ja sairauksista.
•
eOmahoitokirjastosta saat tietoa pitkäaikaissairauksien hoidon tueksi
•
www.espoo.fi/terveysneuvonta
Terveysneuvonta puhelimitse arkisin klo 8–16
Oman terveysaseman ajanvaraus- ja neuvontanumerosta:
•
Espoonlahden terveysasema, p. 09 816 45911
•
Kalajärven terveysasema, p. 09 816 32870
•
Kilon terveysasema, p. 09 816 35400
•
Kivenlahden terveysasema, p. 09 816 33100
•
Leppävaaran terveysasema, p. 09 816 35200
•
Matinkylän terveysasema, p. 09 816 42280
•
Oma Lääkärisi Espoontori, p. 09 855 4303
•
Oma Lääkärisi Puolarmetsä, p. 09 855 4100
•
Samarian terveysasema, p. 09 816 32600
•
Tapiolan terveysasema, p. 09 816 38900
•
Viherlaakson terveysasema, p. 09 816 35500
Äitiys- ja lastenneuvolasta, p. 09 816 22800 (arkisin klo 8.30–14.30)
Suun terveydenhuollosta, p. 09 816 30300
Mielenterveys- ja päihdepalveluista, p. 09 816 31300
Terveysneuvonta puhelimitse muina aikoina
Kiireellisissä asioissa saat neuvontaa numerosta 09 87 10023
•
arki-iltaisin ja öisin klo 16–08
•
viikonloppuisin ja pyhäpäivinä ympäri vuorokauden.
Lisätiedot:
www.espoo.fi/terveysneuvonta
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Seurakuntien
toimintaa ja ryhmiä

Ruokajakoa ja
muuta apua arkeen

Seurakuntien diakonian retkipäivä maa-

Espoon Asumisluotsi, Lokirinne 1, keitto-

nantaina 9.2., ilmoittautumiset Leppävaaran
seurakuntaan.

Seurakunnan Kohtaamispaikka Tapio-

lan kirkolla (Kirkkopolku 6). Kohtaamispaikka
on avoin keskusteluryhmä torstaisin klo 12.3014. Tiedustelut diakoni Timo Lounio p. 0400 415
335.

Seurakunnan Torstaipiiri on mielenterveyskuntoutujien avoin keskusteluryhmä, joka
kokoontuu parillisina viikkoina torstaisin klo 1516 Suvelan kappelilla (Kirstinpiha 3). Lisätietoja
diakoni Anni Vanhanen p. 050 438 0189.

Mielenterveyskuntoutujien avoin
keskusteluryhmä Hyvä olo kokoontuu parittomina viikkoina tiistaisin klo 14.30-15.30 Leppävaaran kirkon Olotilassa (Veräjäkallionkatu 2).
Kevään kokoontumiset 19.5. saakka Tiedustelut
diakoni Harriet Lohikari p. 040 531 1057.

Torstaiturinat - mielenterveyskuntoutujien avoin keskusteluryhmä kokoontuu

parittomien viikkojen torstaisin 12.2., 26.2., 12.3.,
26.3. jne. Espoonlahden kirkolla (Kipparinkatu 8)
klo 13-14.15. Tied. diakoni Ritva Aarnio 040 537
6854 ritva.aarnio(at)evl.fi

lounas ke klo 11-13 ja aamupuuro ma, ti, to ja pe
klo 10-12. Asumisluotsi on asumisen ongelmien
ratkaisemiseen ja elämänhallinnan tukemiseen
keskittynyt palvelukeskus. 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 tarkoitettu erilaisista
päihdeongelmista kärsiville täysi-ikäisille, 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
8.30 ja ruokajako klo 9.

Raitin Pysäkki (Konstaapelinkatu 1) elitarvikejakelua tiistaisin ja perjantaisin klo 10-12. Kotiruokaa tarjolla edulliseen hintaan keskiviikkoisin
klo 12. Muina arkipäivinä klo 12 lounaaksii puuroa.

Mieli Maasta ry:n ryhmät Espoossa
•

Ryhmä psyykkisesti
sairastuneiden omaisille

Raitin Pysäkillä tiistaisin klo 17.30-19.30
Tiedustelut toimistolta p. 050 441 2112
• Tapiolan kirkolla keskiviikkoisin klo 18
Vetäjänä Lulu p. 040 757 3228

Kokoontuu tiistaina 10.2., 10.3., 14.4. ja
12.5. klo 17.30. Tervetuloa!

Mieli maasta ry:n ryhmät ovat vertaistukiryhmiä masentuneille ja heidän läheisilleen.

Asumisyksikkö Eedin 4. kerroksen
kerhotilassa (Kilonkallio 7). Tiedustelut
Petteri Liikanen p. 050 576 8531.

www.mielimaastary.fi
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Seurakuntien diakonialounaat

•

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€
• Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8, ma ja •
to klo 12, hinta 2,50€
• Soukan kappeli, Soukankuja 3, ti klo 11, hinta 2,50€
• Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, ti
klo 11.30-12.30, hinta 3€, 19.5. saakka.
• Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, ma klo 1313.30, hinta 2,50€, 25.5. saakka.
• Matinkappeli, Liisankuja 3, to klo 13-13.30,
hinta 2,50€, 28.5. saakka

Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti
klo 12-13, hinta 4€, 26.5. saakka.
Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, ma klo
11-13, hinta 4€, 11.5. saakka.
Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, ti lipunmyynti klo 11.30, hartaus klo 12, lounas klo 12.15,
hinta 4€, 26.5. saakka
Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, eläkeläisten keittolounas ti klo 11, hinta 3€, 12.5.
saakka.

In memoriam:
Emme unohda
muistoja
kauniita, hyviä.
Viime leponne olkoon
rauhaisia, syviä
Ulla Einolan, Tomi Behmin ja Maire Hulkkosen
muistot lämpiminä mielissämme säilyvät.

Unelmakeidas -kurssi
Unelmakeidas -kurssi

Mistä unelmoit? Uskallatko unelmoida? Haluatko saada voimavarasi ja kykysi käyttöösi? Meillä
kaikilla on unelmia. Juuri unelmat kantavat meitä eteenpäin elämässä. Työskentely omien
unelmien parissa voi olla elämäsi käännekohta! Anna itsellesi aikaa omien unelmiesi ja haaveittesi
löytämiseen. Kurssilla työskennellään kahtena peräkkäisenä päivänä pienryhmässä 3 tuntia
kerrallaan. Työskentelyn ensimmäisenä päivänä tehdään Mielen Kartta ja toisena päivänä Voimavara
-kartoitus. Unelmakeidas järjestetään 24.-25.2.2015 Mielenterveyden keskusliitossa Malmin
kauppatie 26, 00700 Helsinki. Kurssi kokoontuu molempina päivinä klo 13-16. Ohjaajina toimivat
Wille Härkönen ja Hilkka Pulkkinen
Unelmakeitaaseen voi ilmoittautua soittamalla tai sähköpostilla:
Wille Härkönen, 050 538 4333, wille.harkonen@mtkl.fi
Jyrki Rinta-Jouppi, 046 850 7587, jyrki.rinta-jouppi@mtkl.fi
Merja Matilainen, 040 450 8256, merja.matilanen@mtkl.fi
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Runoja
Talviruno
Jänis se loikkasi pellon poikki
takanaan vielä kauriskinn loikki
orava hypähti kuusen haaraan
käpyjä poloinen pisteli naamaan.
Pyöröhti punatulkkukin oksalle
maisteli pihlajan marjoja.
Kuukin jo nousi taivaalle
lunta maahan leijaili.

Helmikuun tyttö

Tammikuun ilta

Hän kulkee tietä
lumikristalli helmet kaulassaan
ja ranteissaan.
Päällään jääpuikkotakki
ja jalassaan jääkengät.
Maa ympärillään
kimaltaa valkoisena
lumi sulaa
ja jäätyttö hajoaa
lumikiteiksi maahan.

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.
Runot: Tuula Vijasalo

Riisutun lehtimetsän rannalla
		
halkeilevan jään ulvonta
			
lumikiteiden herkkä kosketus
aika kohisee ohitseni
		
ELÄMÄN MERI
en seuraa vaeltajaa
		
katoavaisuuden hetkeä.
Olli Salokangas
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Kirja-arvio
PAULI JUUTI JA PONTUS SALMI, TUNTEET JA TYÖ, UUPUMUKSESTA ILOON,
PS-KUSTANNUS OY 2014, 259 s.
Tunteet ovat organisaation toiminnan käyttövoimaa ja niiden menestymisen
edellytys. Osaaminen, innovatiivisuus ja laadukas asiakaspalveluvaativat,
että työntekijät voivat hyvin ja pystyvät työstämään tunteitaan.
Työhön liittyy koko inhimillisten tunteiden kirjo: ylpeys, pätevyydentunne,
turhautuminen, riittämättömyys, syyllisyys ja ahdistus. Nykyajan
tulospaineiden keskellä kamppailevassa työelämässä tunteet jäävät
kuitenkin usein yksilön taakaksi eikä niitä voi tuoda esiin. Numeroiden
kylmä kieli ei anna mahdollisuuksia kuulla ihmistä. Kun hallinnantunne
omassa työssä katoaa, tunnekuorma kasvaa eikä työssä viihdytä. Moni voi
työssään pahoin.
Kirjassa käydään läpi työn voimavara- ja kuormitustekijöitä sen tunteiden huomioon ottamista ja
hyödyntämistä työyhteisössä. Teos antaa työkaluja tunteiden ja työhyvinvoinnin nostamiseen
keskeiseksi menestystekijäksi. Tunteiden ja työn tasapainottamista voicat edistää niin yksittäiset
työntekijät kuin työyhteisö.
Pauli Juuti on valtiotieteen tohtori ja dosentti sekä yrittäjä. Hän on työskennellyt lukuisissa
elinkeinoelämän organisaatioissa asiantuntijana ja kehittäjänä.
Pontus Salmi on teologian tohtori ja yhteisen seurakuntatyön johtaja. Hänellä on pitkä kokemus
asiantuntijaorganisaation esimiehenä toimimisesta, työelämän tutkimus- ja kehittämishankkeista
sekä työnohjaajana ja konsulttina toimimisesta.
Työelämän tunteisiin, työhyvinvointiin ja sivistyneen työskentelyyn ei nähdä arvoa nykyaikana.
Tulisi uskoa myös vanhoihin uskomuksiin ja toimintatapoihin. Organisaation menestykseen johtava
muutosprosessi kohtaa jokaista työntekijää. Tunneperäiseen asiakaskokemukseen kuuluvat
ihmisten tunteet ja työhyvinvointi. Työelämän haasteina ovat jännitteet , jatkuva muutos ja ihmisyyden
huomiointi. Oman työn jäljen näkeminen, ihailu ja positiivinen palaute kuuluvat työhyvinvoinnin
kuvaan. Hyvinvointiyhteiskunnasta on tullut vähitellen pahoinvointiyhteiskunta.
1970-luvun lama johtui pitkälti ns. öljykriisisitä. 1990-luvun lamaan taas vaikuttivat globaalin
markkinatalouden realiteetit. Organisaatioiden tulisi erottautua ja tulla paremmiksi. Ihminen ja
tunteet unohdetaan työelämässä. Hyvä työ sisältää arvostusta, työn vaatimusten täyttymistä, tukea,
mielekkyyttä, identiteettiä ja kehittämistä. Työn kuormittavuutta lisäävät mm. henkinen ja sosiaalinen
työ. Narsismi on päivän puheenaihe. Narsisti ei tunne stressiä, mutta kompensoi alemmuuden
tunteitaan. Hänellä on harhakuva omasta täydellisyydestään. Tunne-elämä on vääristynyttä eikä
hänellä ole empatiakykyä.
Unto Vaskuu
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Kirja-arvio

YSTÄVÄNI RASPUTIN, Juha-Pekka. Koskinen, WSOY 2013

Finlandia palkintoehdokkaana 2013 ollut teos kertoo Pietarin aatelismiehiä vuosina 1911–17 kuohuttaneesta
palavasilmäisestä ja ristiriitaisesta mystikosta Grigori Rasputinista. Kirjan tapahtumat kerrotaan Rasputinin
kasvattina ja oppilaana olleen Vasja-pojan silmin.
Vasjan mukana lukija pääsee tutustumaan tsaariperheen elämään ja palatseihin Rasputinin vieraillessa
hovissa hoitamassa tsaari Nikolai II:n verenvuototautia sairastavaa Aleksei-poikaa. Vierailujen aikana Vasja
ystävystyy keisarin tyttären suuriruhtinatar Anastasian kanssa. .
Rasputin sanoo: ”Minä olen musikka, Jumalan hullu, ei minun kädestäni hunajaa heru. Silti Venäjän isä ja äiti
kuuntelevat minua, kuulevat ja ymmärtävät, niin kuin ruohoa jalkojensa alla tai joen kiveä, ilman olisivat pian
savessa tai virran vietävänä,”
Saatuaan taas kerran kutsun Tsarskoje Seloon hoitamaan Alekseita Rasputin toteaa: ”Äiti-kulta tahtoo
meidät luokseen. Pikku kullannuppu on kovin kipeä. Jumala häntä varjelkoon kaikilta houkilta, jotka luottavat
litkuihinsa, mutta eivät Jumalaan”
Rasputin, johon tsaariperhe luottaa kuin peruskallioon, alkaa vähitellen antaa heille ohjeita maan asioiden
hoidossa ja hankkii sillä tavoin itselleen vaarallisia vihamiehiä. Hän saa kirkonkin johdon vihat päälleen.
”Elät synnissä tsaarittaren kanssa!” väitti munkki Iliador. Sanomalehdissä alettiin julkaista Rasputinista
häväistyskirjoituksia. Hän joutuikin aina välillä pakenemaan kotiseudulleen.
Rasputin vastusti kiihkeästi sotaa. Sodan lähestyessä hän sai näyn: ”Jos sota tulee, tsaari on mennyttä,
kuolevat kuin koirat, anarkistit ampuvat. Kylpevät veressä ja savussa. Kaikki.” Näyn jälkeen Vasja kertoo
Anastasialle: ”Grigori on tullut hulluksi, juoksee paikasta toiseen. On kuin harakka kiiltävän perään. Pitää
hoviaan, ihmisiä ravaa sisään päivin ja öin. Välillä hän painelee matkoihinsa, käy saunassa naisten kanssa,
On poissa aamuun saakka.”.
Saksan julistettua sodan Venäjälle outo sotahuuma valtasi kaikki. Rasputin yritettiin murhata. Sen jälkeen
kaikki muuttui pahemmaksi. Rasputin alkoi luisua jatkuvaan rellestämiseen ja juhlintaan.
Sota jatkui yhä kehnommin 1916. Venäjän armeija kärsi tappion toisensa jälkeen. Rasputin sekaantui yhä
enemmän politiikkaan. Vasja huusi hänelle suuttuneena: ”Olet tullut hulluksi. Luulet olevasi vähintään tsaari.
Jaat virkanimityksiä tsaarittaren avulla ja ylpeilet sillä! Vakoojat pyörivät ympärilläsi, olen omin korvin kuullut.”
Ruhtinas Felix Jusupov tuli marraskuussa Rasputinin asuntoon ja valitti rintakipua. ”Grigori ohjasi Felixin
pitkälleen sohvalle ja asettui polvilleen tämän viereen. Hän alkoi rukoilla ja rukoiltuaan kuljetti käsiään
Felixin yllä”. Jusupov saapui sen jälkeen monena yönä Grigorin luo kysymään neuvoja. Rasputin muuttui
epäluuloiseksi: ”Mitä sanot, Vasjaseni, voiko Pikkuiseen (Jusupov) luottaa, tuikkaako minuun puukon?”
Jusupovin palatsissa tehtiin kellariremonttia. Kadulla Vasja näki sattumalta kaverinsa Ivanin, yhden
remonttimiehistä. Hän kysyi: ”Tiedätkö kuka on se pirun tärkeä vieras, jota Jusupov odottaa kellarihuoneisiinsa?
Ystäväsi Rasputin, kukapa muukaan.”
Ivanin avulla Vasja pääsi piiloutumaan rakennuksen kellariin ja sieltä kuulemaan ja näkemään, miten vierailu
sujui. Siten hän voi kertoa yksityiskohtaisesti Rasputinin viimeisen illan, 16.12.1916, tapahtumat. Hän näki
illan päätteeksi auton katoavan palatsin edestä verinen käärö mukanaan.
Teoksen kiinnostavuutta lisää vielä se, että vallankumouksen pyörteissä Vasjan tiet kulkivat vielä niin, että
hän näki tsaariperheen elämän viimeiset vaiheet ja kertoo niistä kirjan lopussa.
Pertti
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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 alueen 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.

Jäsenmaksu Vuodelle 2015 jäsenmaksu on 23€ ja kannatusjäsenmaksu 100€. Jäsenet saivat

omalla viitenumerolla varustetun jäsenmaksulomakkeen tämän tiedotteen mukana, maksathan
jäsenmaksusi lomakkeella. Käteisellä jäsenmaksun voi maksaa kohtaamispaikassa Emyn ohjaajalle.

Pankkiyhteys IBAN-tilinumero: FI07 40550010120729, BIC-koodi HELSFIHH

Maksaessasi laita viestikenttään nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Jäsenyys kannattaa, mutta moneen yhdistyksen toimintaan voit osallistua, vaikket olisikaan jäsen.

www.emy.fi

Luottamus- ja toimihenkilöt

Puheenjohtaja
Tomi Ojala
Varapuheenjohtaja Kim Liuhanen
Toiminnanjohtaja Kaj Järvisalo 		
Toiminnanohjaaja Riikka Koola 		
Toiminnanohjaaja Tiina Pajula 		
Toiminnanohjaaja Pirjo Heikkinen
Ohjaaja 		
Risto Hannukka
Ohjaaja		
Arttu Pöyhtäri
Järjestötyöntekijä Sirpa Strömberg
Järjestötyöntekijä Satu Jääskeläinen
Järjestötyöntekijä Jussi Asp		
Kasvimaavastaava Janne Niemi		

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet:
p. 050 552 1049
etunimi.sukunimi@emy.fi
p. 050 367 2676
Vaihda ö o:ksi ja ä a:ksi
p. 050 310 7987
p. 050 310 7980		
Työntekijöiden yhteinen
p. 050 310 7984
sähköpostiosoite:
p. 050 312 5193
espoonmielenterveys(at)emy.fi
p. 050 310 7982
Vaihda (at) @-merkiksi
p. 050 310 7986
p. 050 310 7981
p. 050 312 5192

Terassikahvio

Kahvikulma

Jorvin sairaalan psykiatria
Avoinna arkisin
klo 9.30-14.30

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

Asioimalla kahvioissamme tai tilaamalla kahviotuotteita tuet Emyn kuntouttavaa
työtoimintaa. Jos haluat pitää näyttelyn kahviossa tai olet kiinnostunut kahvioiden
työtoiminnasta, ota yhteyttä Risto Hannukkaan tai Pirjo Heikkiseen.

Tervetuloa kahville ja tuoreelle pullalle!
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Pappilantie 7, 02770 ESPOO

