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Emyn kuntosalivuoro aloittaa vuoden

FC Askel treenaa taas

Sulkapalloa pelataan jälleen &
Talousturinatuokio Meriemyssä

Omnian salin sähly jatkuu

Bänditaitoryhmä starttaa

Kuukausikokous Meriemyssä

Salsa ja rivitanssi, Musaryhmä sekä 
Sielun maisemien maalarit aloittavat

Koulumestarin koulun sähly, Itämai-
nen tanssi, Mielen maisemien maa-
larit ja teatteriryhmä käynnistyvät 
kevääseen

Matkakuvia Turkista Lilla Karyllissa

Talousohjaus läsnä Pappilantiellä

Viimeinen hakupäivä Talvileirille

Viimeinen
hakupäivä
kevään
Painonhallin-
taa, liikuntaa ja 
mielenterveyttä 
-kursseille

EMY-tiedote 1/2015

Palaute: tiina.pajula(at)emy.fi
p. 050 310 7987

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
Mukana tekemässä: -
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: Marita V.

Emyn kuulumisia
Oikein hyvää alkavaa vuotta 2015,
Emyn käynnistyvää 30-vuotisjuhlavuotta!

Moni meistä lupaa itselleen yhtä sun toista vuo-
den vaihteessa. Jos mietit elämätaparemonttia 
ja liikunnan lisäämistä vuoden 2015 tavoitteek-
si, niin nyt onkin oiva tilaisuus lunastaa lupaus. 
Emyssä näet käynnistyy keväällä viime syksy-
nä kiitosta niittäneet painonhallintaa, liikuntaa 
ja mielenterveyttä -kurssit. Kurssit järjestetään 
Espoon kaupungin liikuntapalvelujen kanssa. 
Hakeutuminen kursseille tapahtuu tammikuun 
aikana ja kurssit käynnistyvät helmikuun lopul-
la. Viereiseltä sivulta näet lisätietoja kursseis-
ta. Huomaathan, että myös Solaris-loma on 
tarjolla Emyn toiminnan piirissä oleville!

Emyn monipuolisen ryhmätoiminnan kevät-
kausi käynnistyy tammikuussa (s. 6-7). Ryh-
miä on useita, on liikunnallista, toiminnallista 
ja keskusteluunkin painottuvia ryhmiä. Ohei-
sella aikajanalla on vain esimerkkejä ryhmä-
tarjottimesta. Toivon, että löytäisit tarjonnasta 
omasi tai vaikka useamman. Kaikille avoimet 
Torstain toimintaryhmät kokoontuvat jatkossa 
joka toinen viikko ja iltojen ohjelma on entis-
täkin kiinnostavampaa. Torstaina 22.1. vierail-
laan Ateneumissa Sibeliusta käsittelevässä 
juhlanäyttelyssä, joka tarkastelee säveltäjän 
elämäntyön yhteyksiä ajan kuvataiteeseen.

Tämän tiedotteesen lukemistosta löydät 
muun muassa Liisa Hokkasen tutkimuksesta 
kertovan artikkelin. Hokkanen tutki mielenter-
veysyhdistysten aktiivitoimijoita ja hänen tut-
kimuksestaan nousi hienosti Emyssäkin tun-
nistettavia merkityksiä. Eniten itseäni ihastutti 
kohtaamispaikkoja tai yhdistysten toimintati-
loja kuvaava termi ”onnellisuustasku”, joissa 
tutkimuksen mukaan ”kestetään ympäristön 
painetta, päästään yli heikoista hetkistä ja luo-
daan perustaa yhteisöllisyydelle”. Hokkasen 
tutkimuksesta lisää 
sivuilla 12-13. 
   
Hyvän 
Uudenvuoden
toivotuksin, Tiina
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Kokouksia 
Emyn kuukausikokous
Meriemyssä lauantaina 10.1. klo 14. Kokous on 
kaikille avoin, tule ideoimaan Emyn toimintaa.

Etuus- ja vaikuttamistyöryhmän
avoin kokous Meriemyssä
seuraavan kerran pe 27.2. klo 13. Aktiiviset yh-
distyksen jäsenet kokoontuvat kehittämään yh-
distyksen etuus- ja vaikuttamistoimintaa.

Tapahtumat ja kurssit
Matkakuvia Turkista
Mika kertoo Turkin matkastaan sekä näyttää mat-
kakuviaan Lilla Karyllissa torstaina 15.1.2015 klo 
13. Tervetuloa nojatuolimatkalle Turkkiin!

Tietoa mielenterveyspalveluista
omaisille sekä muille kiinnostuneille
Oletko huolissasi läheisesi tai omaisesi psyyk-
kisestä voinnista? Tule kuulemaan ja kysymään 
Espoon alueen mielenterveyspalveluista sekä 
mahdollisuudesta saada tukea. Tilaisuus pide-
tään Ison Omenan kirjastossa Matinkylässä kes-
kiviikkona 21.1.2015 klo 17.30. Tervetuloa!

Talousohjausta tarjolla
Espoon Järjestöjen Yhteisön Jalkautuvan ta-
lousohjaushankkeen 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 Pappilantiel-
tä Lilla Karyllista ja Järjestötalo Villa Apteekista 
(Askeleesta) torstaisin klo 10-14, to 22.1. alka-
en. Talousturinatuokioita pidetään puolestaan 
Meriemyssä keskiviikkoina 7.1. ja 18.2. klo 13. 
Tervetuloa kahville, kuulolle ja keskustelemaan!

Painonhallintaa, liikuntaa ja mielenter-
veyttä -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 tu-

kea elämäntapamuutokseen liikunnan ja oikean-
laisen ruokavalion kautta. Tapaamiset kerran 
viikossa, alkuun 30min tietoisku ja keskustelu, 
jonka jälkeen kokeillaan eri perusliikuntamuotoja 
kuten sauvakävelyä, kuntosaliharjoittelua ja ve-
siliikuntaa. Miehille ja naisille järjestetään omat 
kurssit viikoilla 9-15:
• Naiset: tapaamiset Villa Apteekissa tiistaisin
klo 13 & liikunta Keski-Espoon alueella.
• Miehet: tapaamiset Espoonlahden uimahallilla 
päivä ja aika tiedotetaan myöhemmin.
Hakeutuminen kurssille ja tiedustelut ajalla 
7.-30.1. Riikka Koolalle suoraan tai puhelimit-
se p. 050 367 2676. Osallistujien toivotaan sitou-
tuvan kurssin kaikkiin kertoihin.

Leirit ja lomat
Emyn Talvileiri
pidetään viikolla 7 eli ma 9.2. - pe 13.2.2015 
Velskolan kartanossa. Leirillä vietetään aikaa 
yhdessä, saunotaan, levätään ja syödään hy-
vin. Leirillä on myös tarjolla mukavaa ohjelmaa 
ja ohjattua tekemistä. Leirikeskuksen alueella on 
hyvät ulkoilumaastot. Hakeutuminen talvileiril-
le tapahtuu ajalla 7.1.-23.1.2015 ilmoitustau-
lujen listojen kautta tai soittamalla p. 09-859 
2057. Muistathan mainita ilmoittautumisesi yh-
teydessä, mikäli sinulla on jokin erityisruokavalio 
tai jos tulet leirille muulla kuin yhteisellä kyydillä! 
Leirin hinta on 60€/Emyn jäsen. Lisätiedot Satu 
Jääskeläiseltä p. 050 310 7986.

Vertaistukiloma Meri-Karinassa
Turun Hirvensalossa 27.4.-2.5.2015
Toiminta- ja palvelukeskus Meri-Karinassa jär-
jestetään RAY-rahoitteinen Emyn vertaistukilo-
ma Solaris-lomat ry:n kanssa. Ohjelmassa  kes-
kustelua, ulkoilua, hyvää ruokaa sekä keskuksen 
palveluista nauttimista. Omavastuuhinta on 80€/
hlö sisältäen matkat, ohjelman, ruoat sekä ma-
joituksen. Hae lomalle ilmoitustaululta saatavalla 
lomakkeella, joka palautetaan Emyn kohtaamis-
paikkojen aloitelaatikkoon 20.2.2015 mennessä. 
Lomat myönnetään sosiaalisin, ta-loudellisin 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 Päiväkum-
mussa 2014). Mukaan lomalle mahtuu 20 emy-
läistä, Emyn jäsenyyttä ei vaadita.
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Kohtaamispaikka 
LILLA KARYLL
Pappilantie 7, Espoon keskus

p. 09-859 2057

Emyn kohtaamispaikat
Emyn kohtaamispaikoissa on tarjolla edullista kahvia ja teetä, päivän lehti, tietokone, pelejä ja hy-
vää seuraa. Jos toivot yhdistyksen tai kohtaamispaikan esittelyä, soitathan meille siitä etukäteen.

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

Kohtaamispaikka 
MERIEMY

Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09-863 2031

Tervetuloa
Lilla Karyllin
• ma-pe klo 9-16.30
• avoinna vapaaehtois-

voimin sunnuntaisin klo 
12-16 (varmistathan 
sunnuntain aukiolon puhelimitse)

• suljettuna to 1.1. ja to 6.1.

Talkootöitä tarjolla Lilla Karyllissa joka 
arkipäivä ja Meriemyssä ma, ke ja pe
Lilla Karyllin talkoita pidetään maanantaista per-
jantaihin eli joka arkipäivä. Meriemyn talkoopäi-
vät ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai (ar-
kena).

Talkoisiin osallistumista varten saavutaan pai-
kalle ennen klo 10 aamulla ja ilmoittaudutaan 
talkoisiin talkoovastaavalle. Talkoiden aluksi jae-
taan päivän talkootyöt (työnjako noin klo 10 tai 
hieman aikaisemmin).

Työt voivat olla esimerkiksi siivousta, ruoanlait-
toa ja Lilla Karyllissa myös pihatöitä ja toisinaan 
postitusta. Työnjaon jälkeen suunnitellaan, mitä 
tehdään päivän talkoolounaaksi ja sitten ruve-
taan hommiin.

Kiitoksena tehdystä talkootyöstä jokainen tal-
koolainen saa syödäkseen lounaan. Talkoisiin 
osallistumista varten kannattaa varata aikaa 
noin klo 9.45-13.00.

Tervetuloa osallistumaan,
talkoot ovat avoimia kaikille!

Tervetuloa Meriemyn
• 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. Kiinnostu-
neet voivat ottaa yhteyttä
Meriemyn asioissa Tiinaan p. 050 310 7987 &
Lilla Karyllin asioissa Riikkaan p. 050 367 2676.

Tietokoneen käytön ohjausta
jäsenille Emyn kohtaamispaikoissa
sekä Lilla Karyllissa että Meriemyssä on tarjolla 
tietokoneen käytön ohjausta. Varaa oma ohjaus-
aikasi 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

Tomi O. opettaa kitaransoiton alkeita ja kita-
ralla säestämistä emyläisille. Osallistuaksesi 
opetukseen ja harjoitellaksesi tarvitset oman 

kitaran. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä
Tiinaan p. 050 310 7987.
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Asukastalo 
KYLÄMAJA
Matinkatu 7, Matinkylä

p. 044 964 9652

Kohtaamispaikka
RAITIN PYSÄKKI

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09-510 2792

Kohtaamispaikat yhteistyössä

Raitin Pysäkin
aukioloajat 
• arkisin ma-pe klo 10-14
• suljettuna 1.1. ja 6.1.

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 

Raitin Pysäkin toiminnasta vastaavat yhteis-
työssä Punaisen Ristin Kehä-Espoon osasto, 
Espoon kaupunki, Leppävaaran seurakunta ja 
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry.

sähköpostiosoite Raitin Pysäkille on
raitinpysakki(at)gmail.com.

Kylämajan aukioloajat
• ma, ti, to ja pe klo 9-16 sekä ke klo 9-18
• Kylämaja on avoinna normaalisti jälleen 

7.1.2015 alkaen

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, Es-
poon 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.

• Keskiviikkoisin klo 11-13 myynnissä keittoa 
hintaan 2,50€/lautasellinen.

• Kylämajan kellarissa on biljardipöytä, jolla 
voi pelata tilan ollessa vapaana.

• Kylämajan ATK-luokassa harjoitellaan tieto-
koneen käyttöä perjantaisin klo 13-15. Va-
paaehtoinen Oscar opastaa. Voit ottaa myös 
oman kannettavan tietokoneen mukaan.

• 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!

• Jalkapallojoukkue FC Askel harjoitte-
lee maanantaisin 5.1. alkaen Laaksolahden 
jalkapallohallissa (Lähdepurontie 1) klo 15-
16. Pelaaminen on maksutonta ja pääasia-
na hauskanpito. Tiedustelut Kaj Järvisalo, p. 
050 552 1049.

• Salsaa ja rivitanssia Espoon keskuk-
sessa maanantaisin klo 17-18 Lagstads sko-
lan salissa (Espoonkatu 7) jälleen 12.1. läh-
tien. Vetäjänä Sanna H. Mukaan sisäkengät 
(tai sukat) ja rennot vaatteet.

•	 Emyn keilausryhmä kokoontuu ker-
ran kuussa, seuraavan kerran maanantaina 
19.1. Tapiolan keilahallilla klo 14-15. Yhteis-
lähtö hallille Meriemystä klo 13. Voit tulla 
myös suoraan keilahallille (Kauppamiehen-
tie 6), mutta ole silloin paikalla ennen klo 14. 
Ilmoittaudu viimeistään edeltävän viikon kes-
kiviikkona Meriemyn ilmoitustaulun listalle tai 
soita p. (09)8632031. Emy maksaa ilmoittau-
tuneiden ratamaksun sekä keilauskenkien 
vuokran.

• Sählyä pelataan Espoon keskuksessa tiis-
taisin klo 17-18 jälleen 13.1. Koulumestarin 
koululla (Muuralanpiha 3) ja torstaisin klo 
20.30-21.30 jälleen 8.1. Omnian ammatti-
opiston liikuntasalissa (Kirkkokatu 16). Mu-
kaan sisäkengät ja rennot vaatteet, mailan ja 
pallon saa tarvittaessa lainaksi.

• Itämaista tanssia (vain naisille) tans-
sitaan Espoon keskuksessa tiistaisin klo 18-
19 Lagstads skolan salissa (Espoonkatu 7) 
jälleen 13.1. lähtien. Mukaan sisäkengät (tai 
sukat) ja rennot vaatteet.

• Sulkapalloa pelataan keskiviikkoisin Ki-
venlahdessa klo 19.30-21 Meritorin koulun 
salissa (Merivalkama 9) jälleen 7.1. Mukaan 
sisäkengät   ja rennot vaatteet, mailan ja pal-
lon saa tarvittaessa lainaksi.

• Kuntosalivuoro Espoon keskuksessa 
perjantaisin klo 16-17 Keski-Espoon uima-
hallin kuntosalilla (Kaivomestarinniitty 2) jäl-
leen 2.1. Mukaan sisäkengät, rennot vaatteet 
ja peseytymisvälineet.

• Keskusteluryhmä kaksisuuntaista 
mielialahäiriötä sairastaville kokoon-
tuu parillisina viikkoina tiistaisin: 20.1., 3.2., 
17.2. ja 3.3. klo 18 Lilla Karyllissa. Tervetu-
loa!

•	 Meren ja taivaan välillä Meriemyssä 
diakoni Lea Puotiniemen ohjauksella kerran 
kuussa, torstaina 22.1., 19.2., 19.3., 16.4. ja 
28.5. klo 13. Tervetuloa keskustelemaan!

• English Conversation Group meets 
every Wednesday at 13.15, at Kylämaja. 
Starting 14 Jan, with native speaker Ayesha. 
Everybody is welcome! More info from Riik-
ka tel. 050 367 2676. 

• Ääniä kuulevien avoin vertaistuki-
ryhmä kokoontuu 12.1. ja 26.1. klo 12-14. 
Kokoontumispaikkana Villa Apteekin alaker-
ta (Pappilantie 5) tervetuloa!

• Valonpisarat-vertaisryhmä pakko-
oireisesta häiriöstä kärsiville henki-
löille tiistaina 13.1. ja 20.1. klo 17.30 Villa 
Apteekin yläkerrassa (Pappilantie 5). Muka-
na psykoterapiaopiskelija Michel. Ryhmässä 
käsitellään erilaisia hyvinvointiin ja jaksa-

LIIKUNNALLISET
RYHMÄT

KESKUSTELU-
RYHMÄT
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- juhlanäyttelyä. Ilmoittaudu mukaan 20.1. 
mennessä ilmoitustaulun listalle. Retki peru-
taan, mikäli osallistujia on vähemmän kuin 4. 
To  5.2. kokkaillaan ja syödään pizzaa Lilla 
Karyllissa. Tiedustelut & toiveet Tiina p. 050 
310 7987 tai Pirjo p. 050 310 7980.

• Miesten +55 ryhmä Kylämajassa torstai-
sin 8.1. alkaen klo 13-15. Kaikki yli 55-vuoti-
aat miehet tervetuloa! Tiedustelut ohjelmasta 
ja retkistä: pauli.liikala(at)gmail.com.

• Musaryhmä Lilla Karyllin yläkerrassa 
kuuntelee musiikkia Kimin kanssa maanan-
taisin klo 13-14. Tervetuloa ja otathan myös 
omia CD-levyjä mukaan! Kevätkauden en-
simmäinen kerta 12.1. Ma 26.1. ei ryhmää.

• Bänditaitoryhmä kokoontuu harjoittele-
maan yhdessä soittamista musiikkipedagogi 
Sari J.:n opastuksella Lilla Karyllin yläkerran 
musahuoneessa perjantaisin 13-14.30. Ter-
vetuloa! Kevätkauden ensimmäinen kerta 
9.1.2015.

• Yhteislaulutuokiot Raitin Pysäkillä 
perjantaina 23.1. klo 12.30

 & Kylämajassa keskiviikkona 14.1. klo 
12.15. Säestäjänä Helena, tervetuloa!

• Käsityöryhmä kokoontuu Kylämajassa 
keskiviikkona 14.1. klo 13-15, lisätietoja 044 
964 9652. Tervetuloa mukaan!

• Dekkariklubi kokoontuu Kylämajassa  
22.1. klo 13-15. Keskustellaan dekkareis-
ta, jaetaan lukuvinkkejä, katsotaan eloku-
via ja pelataan pelejä. Lisätietoja minna.
miettinen(at)kalliola.fi tai p. 045 7732 4744.

miseen liittyviä teemoja. Osallistuja sitoutuu 
luottamukselliseen työskentelyyn. Ilmoittau-
tumiset ja tiedustelut Pirjolta p. 050 310 7980.

• Levyraati Kokoontuu Meriemyssä seuraa-
van kerran pe 20.2. klo 14. Voit halutessasi 
ottaa omaa musiikkia mukaan CD-levyllä tai 
USB-tikulla. Varalla kirjaston levyjä sekä You-
tube. 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! Kuvataideryhmät jatkavat 
kokoontumisiaan viikolla 3 (12.1. ja 13.1.).

• Järjestökadun teatteriryhmä kokoon-
tuu Espoon keskuksessa ESKO:n tiloissa 
(Pappilantie 2) tiistaisin klo 13.30. Ilmoittau-
du mukaan Pirjolle p. 050 310 7980. Yhteis-
työssä Esittävän taiteen koulu ESKO, Askel 
ja Emy. Rohkeasti mukaan harjoittelemaan 
esiintymistä ja itseilmaisua! Ryhmän kevät-
kausi alkaa 13.1.

• Auroranportin avoin ryhmä on toi-
minnallinen ryhmä, joka kokoontuu Auroran-
portissa (Aurorankuja 2). Ti 13.1. klo 17-19 
peilaillaan lautapelejä, ti 27.1. klo 17-19 pi-
detään elokuvailta ja Ti 10.2. klo 17-19 
pizzan leipomista Ti 24.2. klo 17 tehdään 
retki pelaamaan biljardia (ilmoittauduthan en-
nakkoon ryhmänohjaaja Tiinalle p. 050 310 
7987). Kerrat 13.1.-10.2. ohjaajana joku muu 
Emyn työntekijä Tiinan loman vuoksi. Terve-
tuloa mukaan!

• Torstain toimintaillat ovat kaikille avoi-
mia toiminnallisia iltoja, joita pidetään jakos-
sa joka toinen viikko. Mukana on joku Emyn 
työntekijöistä ja ohjelmassa vaihtuvaa kivaa!

 To 22.1. tehdään retki Ateneumiin katso-
maan 150 vuotta Sibeliuksen syntymästä 

TOIMINNALLISET
RYHMÄT
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Heli heitti Seppo H:n ja minut Seppo N:n Lilla Karyliin. Rolle ajoi hienolla autolla Velskolan leirikes-
kukseen Emyn tervetulotilaisuuteen. Sen jälkeen diakoni Timo Lounio piti jumpan. Sitten jokainen 
leiriläinen sai kertoa itsestään. Timo kysyi mikä on tärkeintä leirillä. Timo viihtyi leirillä kaksi päivää.

Timo piti kuvasarjaa 50 minuuttia Englannista. Olen ollut itsekin kielikurssilla Englannissa vuonna 
1971. Timo jakoi kaikille Dalai Laman 8 elämänohjetta. Piti kertoa kolme asiaa, joissa on hyvä. Tuli 
esiin mielenkiintoisia asioita. Sitten ohjelmassa oli 50 minuutin kävely. Koko viikon ruoka oli erin-
omaista, perinteistä kotiruokaa. Rinnekoti vietti yhtenä leiripäivänä pikkujoulujaan ruokalassa klo 11. 
Sitten Emyläiset pääsivät syömään klo 12. Ruokana oli jouluruokaa.

Keskiviikkona tulivat opiskelijat Jyri ja Jussi leirille. He ovat sosionomiopiskelijoita Kauniaisten Raa-
mattuopistolla toimivasta Diakonia-ammatikorkeakoulusta. Koulu kestää kolme ja puoli vuotta. Aluk-
si ohjelmassa oli sanaleikki n. 30 min. Sitten oli 25 minuuttia rentoutusta, musiikkia lintujen laulun 
kera. Sitten pelasimme mölkkyä. Minä olin voittaja. Osa porukasta pelasi Skippoa.

Susanna tuli leirille torstaina ja ohjasi askartelua. Teimme joulukortteja ja omat ohuet kirjat jokaisel-
le. Ne sai jokainen koristella haluamallaan tavalla. Ohjelmassa oli myös levyraati. Saimme valita  
kuusi kappaletta. Sitten annettin pisteet: Anna Puun kappale voitti. Pelasimme myös bingoa. Bingon 
voittaja oli Kim.

Sauna oli maanantaina, tiistaina ja torstaina. Sauna oli remontoitu. Tyylikäs pukuhuone, johon mah-
tui kerralla noin 15 henkeä. Lauteet ovat kiukaan ympärillä ja löylyä voi heittää päältä ja sivuilta.
Suihkut on uusittu ja niitä on neljä. Löyly on kostea, mikä on parempi kuin entinen kuiva löyly. Lei-
rinvetäjä Tomi paistoi vohveleita. Maistuivat hyviltä. Päälle laitettiin mansikkahilloa ja kermavaahtoa. 
Pitkin leiriä Juhani soitti pianoa. Andyn kanssa Juhani esiintyi iltamissa. Minä soitin potpuria.

Viimeisenä aamuna herätys oli klo 7, aamupala oli klo 8-9. Sitten huoneiden siivous, roskakorien tyh-
jennys ja vuodevaatteiden viikkaus. Kitutunti klo 9-10 sujui leppoisasti. Rolle tuli hakemaan meidät 
toisella linja-autolla. Haluan kiittää kaikkia ohjaajia Tomia, Tiinaa ja Jaanaa sekä kaikkia leiriläisiä. 

 Teimme taas kerran hienon leirin yhdessä!

   ”Leirineuvos” Seppo Nurmi

 Ajatuksia Emyn Syysleiriltä
Velskolan kartanosta

Emyn seuraava leiri eli
Talvileiri Velskolan kartanossa
pidetään maanantaista 9.2.2015

perjantaihin 13.2.2015.
Hakeutuminen talvileirille tapahtuu 
ajalla 7.1.-23.1.2015 kohtaamispaik-

kojen ilmoitustaulujen kautta.
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LEA IMMONEN, MEDIAPINTA OY 2011

Lea Immosen Torpantytön ballaadi kertoo Varkauden Huruslahdessa kasvavan tytön sekä hänen vanhem-
piensa ja isovanhempiensa elämästä. Kirja kuvaa viljelijäperheen arkea 1880-luvulta aina 1960-luvulle asti. 
Perhe joutuu kokemaan sekä sotien että rauhan ajan mukanaan tuomia ongelmia, mutta uskoaan ja toivoaan 
paremmasta huomisesta he eivät muuta milloinkaan. Torpantytön ballaadi on myös opettavainen  kertomus 
elämästä entisajan Suomessa, jota ei enää ole, mutta jonka perinne elääyhä muuallakin kuin muistoissa. 

”Onnellinen on hän, joka on saanut vaeltaa kielometsikössä aamukasteen aikaan, poimia ahomansikan, 
tuntea syksyisen riihen tuoksun.” Tämä on kertomus pienviljelijäperheen työntäyteisestä elämästä luonnon-
kauniilla paikalla Husulahden rannalla suurine lupauksineen ja pettymyksineen.

Sanomattakin on selvää, että jokaisen yrittäneen parhaansa, vaikka kaksi sotaa verotti jokaiselta varoja ja 
voimia. Lähinnä kuitenkin kuvaan agraariperheen uurastusta sen ajan työtehtävissä sen ajan työkaluilla. Ra-
vinto tai oikeammin sen puute, sotien aikana ja vielä niiden jälkeenkin, näkyy ehkä liian korostetusti, mutta 
vahvaa ruokaa tarvittiin, jotta jaksettiin raataa ylipitkiä työpäiviä.
 
3-vuotias Lea-tyttö saa vielä tyhmyyksiä anteeksi. Veli Aarne on tuolloin 1-vuotias. Talossa on myös toivo-
renki. Herravalta ja työläisten alistaminen rehotti kaikilla tehdaspaikkakunnilla. Savon kivisiä peltoja hyödyn-
nettiin rakentamalla eri tarkoituksiin kiviaitoja. Pelloilla alettiin käyttää vähitellen apulantaa. Luokkapuheita 
varottiin visusti. Asumaan saapui kivimies Sumiaisista. Uuta tieväylää louhittiin Varkaudesta Joensuuhun.

Kallen ja Kivimiehen tytär alkoivat seurustella ja päätyivät kohta avioliittoon. Vanha isäntä ei hyväksynyt avio-
liittoa, mutta vanha emäntää taas puolestaan kyllä. Morsian oli naimisiin mennessään 24-vuotias. Ensimmäi-
nen lapsi syntyy vasta muutaman vuoden päästä. Lapsi kuolee kuitenkin pian keväällä. Seuraavana vuonna 
syntyy Olavi-poika. Juhannusaattoa leimaavat kiireettömyys, tanssilava ja juhannuskokko.
 
Tyttö lähtee kouluun Joutsenlahdelle. Joutsenlahden silta ”Lemmensilta” puretaan vuonna 1953. Heinänteko 
alkoi perinteisesti Hermannin päivänä 12.7. alkaen. Isäntä sai heinäväkeä naapurista. Kauppalaan tuli uima-
laitos. Kiertävät hanuristit soittivat komeasti Säkkijärven polkkaa.

Vuoden 1939 syksyllä alkoi sodan uhkan merkit leijailla taivaalla. 
Keskitettiin sotaväkeä Mannerheimin linjalle Karjalan kannaksel-
le. Mainilan laukaukset aloittivat sodan 26.11.1939. Ensimmäiset 
pommit putosivat Helsinkiin jo 30.11.1939. Maassa vallitsi poik-
keustila, jota korostivat mm. pimennykset, säännöstely, elintar-
vikekortit jaa pakkoluovutukset. Kuopion päällä oli 26 vihollisko-
netta, joista seitsemän konetta katosi jäljettömiin. Ensimmäisissä 
pommituksissa kuoli 37 suomalaista.
 
Lea Immosen kirja on ylistys pienviljelijöille todellisille maanpuur-
tajille ja korven raivaajille. Lisäksi he osallistuivat kaikin voimin 
vielä rakkaan maansa puolustukseen, vihollisvoimia vastaan. Lea 
Immosen teksti on selkeää luettavaa. Tarkkaa, mutta kiehtovaa 
kerrontaa. Kirjoittajan myönteinen ja avoin asenne asiaansa saa 
kirjasta lämminhenkisen otteen ja lukijan unohtamaan sodan kau-
hut ja kauheudet. Kunnianosoitus Lea Immosen onnistuneelle kir-
jalle ja uhrautumiselle.
    
          
       Unto Vaskuu

Kirja-arvio: Torpantytön ballaadi
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Seurakuntien diakonian retkipäivä maa-
nantaina 9.2., ilmoittautumiset Leppävaaran 
seurakuntaan.

Seurakunnan Kohtaamispaikka Tapio-
lan kirkolla (Kirkkopolku 6). Kohtaamispaikka on 
avoin keskusteluryhmä torstaisin klo 12.30-14 
(ei 1.1.). Tiedustelut diakoni Timo Lounio p. 0400 
415 335.

Seurakunnan Torstaipiiri on mielenter-
veyskuntoutujien avoin keskusteluryhmä, joka 
kokoontuu parillisina viikkoina torstaisin klo 15-
16 jälleen to 22.1. alkaen Suvelan kappelilla 
(Kirstinpiha 3). Lisätietoja diakoni Anni Vanha-
nen p. 050 438 0189.

Mielenterveyskuntoutujien avoin
keskusteluryhmä Hyvä olo kokoontuu pa-
rittomina viikkoina tiistaisin klo 14.30-15.30 Lep-
pävaaran kirkon Olotilassa (Veräjäkallionkatu 2). 
Kevään kokoontumiset 27.1.-19.5. Tied. diakoni 
Harriet Lohikari p. 040 531 1057.

Torstaiturinat - mielenterveyskuntou-
tujien avoin keskusteluryhmä kokoon-
tuu parittomien viikkojen torstaisin 15.1., 29.1., 
12.2., 26.2., 12.3., 26.3. jne. Espoonlahden kir-
kolla (Kipparinkatu 8) klo 13-14.15. Tied. diakoni 
Ritva Aarnio 040 537 6854 ritva.aarnio(at)evl.fi

Olarin seurakunnan diakoniatyö
40-vuotta Juhlaviikonloppu 17.1.-18.1.
Olarin kirkko (Olarinluoma 4) La 17.1. klo 10-14: 
Juhlanäyttely, purtavaa, myyjäiset, arpoja, klas-
sikkovirsiä kitaralla ja laulaen. Su 18.1. Messu 
klo 10, Äiti Teresa – peittojen siunaus. Olarin 
seniorilaulajat (OSLA) laulaa messussa, Juhla-
lounas ja juhla messu jälkeen Diakoniatyön juh-
lanäyttely kirkon tiloissa 17.1.-22.1. Tervetuloa!

Seurakuntien 
toimintaa ja ryhmiä

Ruokajakoa ja
muuta apua arkeen

Espoon Asumisluotsi, Lokirinne 1, keitto-
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. To 
1.1. Asumisluotsi on suljettu.

Espoon Ankkuri, Matinkartanontie 16 B, 
(Matinkylä) diakonia-aamiainen arkisin klo 9-10 
(puuro, leipä, kahvi ja mehu) ja leipäjakoa arki-
sin klo 9. Espoon Ankkuri on tarkoitettu erilaisista 
päihdeongelmista kärsiville täysi-ikäisille, tarjolla 
myös ryhmätoimintaa. Yhteystiedot: p. 010 231 
3760, tiina.kaleva(at)samaria.fi. Suljettu 2.1., ja 
5.-6.1.

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. Lei-
päjakoa ma-pe klo 8-13. Suljettuna 31.12.-1.1. 
ja 6.1.

Manna-Apu ry, Terveyskuja 2 E 8 (Espoon 
keskus), yhteystiedot: p. 040 040 1114. Elintar-
vikkeita ti, to ja pe klo 10-12. Suljettuna 1.1. ja 
mahdollisesti avoinna 2.1.

Espoonlahden seurakunta jakaa elintar-
vikkeita arkipäivisin Espoonlahden kirkolla (Kip-
parinkatu 8). Jonotusnumeroiden jako alkaa klo 
8.30 ja ruokajako klo 9. Ei jakelua 1.1. eikä 6.1.

Raitin Pysäkki (Konstaapelinkatu 1) elitarvi-
kejakelua tiistaisin ja perjantaisin klo 10-12. Koti-
ruokaa tarjolla edulliseen hintaan keskiviikkoisin 
klo 12. Muina arkipäivinä klo 12 lounaaksii puu-
roa. Suljettu 1.1. ja 6.1.
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Mieli Maasta ry:n ryhmät Espoossa

• 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

Huomaathan, että Tapiolan ryhmä ei ko-
koonnu viikolla 1 ja Raitin Pysäkin ryhmä ei 

kokoonnu viikoilla 1 eikä 2.
Mieli maasta ry:n ryhmät ovat vertaistukiryh-

miä masentuneille ja heidän läheisilleen.
www.mielimaastary.fi

Seurakuntien diakonialounaat
Seurakuntien diakonia- ja kappelilounaat on tar-
koitettu kaikille, joilla on taloudellisia vaikeuksia, 
tai jotka kaipaavat ruokaseuraa. Lounailla on 
diakoniatyöntekijä tavattavissa.
• Suvelan kappeli, Kirstinpiha 3, ti klo 12.15-

13.15, hinta 2,50€, jälleen 13.1.
• Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8, ma ja 

to klo 12, hinta 2,50€, jälleen 12.1.
• Soukan kappeli, Soukankuja 3, ti klo 11, hin-

ta 2,50€, jälleen 13.1.
• Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, ti 

klo 11.30-12.30, hinta 3€, 13.1.-19.5.2015.

• Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, ma klo 13-
13.30, hinta 2,50€, 8.1.-25.5.2015

• Matinkappeli, Liisankuja 3, to klo 13-13.30, 
hinta 2,50€, 12.1.-28.5.2015

• Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti 
klo 12-13, hinta 4€, 13.1.-26.5.

• Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, ma klo 
11-13, hinta 4€, 12.1.-11.5.

• Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, ti lipunmyyn-
ti klo 11.30, hartaus klo 12, lounas klo 12.15, 
hinta 4€, 13.1.-26.5.2015.

• Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, eläke-
läisten keittolounas ti klo 11, hinta 3€, 13.1.-
12.5.

Ryhmä psyykkisesti
sairastuneiden omaisille

Kokoontuu tiistaina 13.1., 10.2., 10.3., 14.4. 
ja 12.5. klo 17.30. Tervetuloa!

Asumisyksikkö Eedin 4. kerroksen
kerhotilassa (Kilonkallio 7). Tiedustelut

Petteri Liikanen p. 050 576 8531.

Astelin Meriemyyn elokuun alussa tarkoituksenani aloittaa sosionomi-opintoihini kuuluva harjoit-
telu. Ajattelin vain, että toivottavasti viihdyn tässä harkkapaikassa, sillä 14 viikkoa oleskelua pai-
kassa, jossa ei viihdy olisi aika ikävää. Heti alkuun ihmiset ottivat lämpimästi vastaan, ja ilmapiiri 
Emyssä on ollut hyvä. Ajan myötä olen saanut tutustua aivan mahtaviin ihmisiin ja vaihdella päivit-
täisiä kuulumisia heidän kanssaan.

Minullla ei ollut aiemmin oikeastaan minkäänlaista kokemusta mielenterveystyöstä, mutta nyt kol-
misen kuukautta myöhemmin uskon olevani näissä asioissa paljon viisaampi. Erityisesti Asunnot-
tomien yö oli kokemus, jota ei oppikirjoja lukemalla voi kokea.Tässä välissä on tullut osallistuttua 
myös Pentalan Saaristopäiville, Iloliikkujaan, Torstain toimintailtoihin, Olarin asukastempaukseen, 
Matin Kyläfestiin, Velskolan Syysleirille, Mielenterveysmessuille ja lautapeliryhmiin, jos muistin 
vaan kaikki. Innokkaat lautapelailijat voivat jatkaa pelailua myös jatkossa!

Huomasin myös, miten tärkeä asia Emy on täällä käyvillle ihmisille. Mielestäni on erittäin tärkeää, 
että tällainen paikka on olemassa Espoossa. Pitäkää tämä talo pystyssä! Haluan kiittää kaikkia 
Emyläisiä, joiden kanssa olen saanut viettää aikaa ja oppia uutta. Nyt on kuitenkin aika siirtyä 
takaisin koulun penkille. Nämä 14 viikkoa olivat minulle antoisia, ja pitääkin ehkä pistäytyä joskus 
vielä kahville Lilla Karylliin...
            Jussi Heino

Opiskelijan syksy Emyssä
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Kestävää ja villiä vapaaehtoisuutta
onnellisuustaskuissa

Liisa Hokkanen tutki yhdistyksissä toteutettua vertaistoimijuutta; teoriataustanaan valtaistu-
minen, jaettu toimijuus ja autetuksi tuleminen. Julkaisun nimeksi tuli Mielenterveysaktiivien toi-
minta. Kysely oli Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistysten aktiivitoimijoille ja tutkimusjulkaisun 
kirjoittaja oli Liisa Hokkanen. Julkaisu kuuluu sarjaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkai-
suja Tutkimusraportteja ja selvityksiä 65. Julkaisusta on tulossa oma kopio Emyyn ja sen lisäksi se 
on saatavilla internetistä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-768-1

Kohderyhmäksi Hokkanen valitsi mielenterveysyhdistysten aktiivitoimijat, koska heillä on tie-
toa yhdistysten arkisten toimintojen toteuttamisesta, mahdollisuuksista, reunaehdoista ja vaikutuk-
sista ja heitä on tutkittu vähän. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella. Vastauksia saatiin 384.

Mielenterveyden ongelmat kohtaavat kaikenlaisia ihmisiä. Myöskään aktiivitoimijat eivät ole yh-
tenäinen ryhmä. Heihin kuuluu eri-ikäisiä, erilaisen koulutus- ja elämänkokemuksen omaavia ihmi-
siä, joiden suhde mielenterveysongelmaan on moninainen. Se, miten suuren merkityksen aktiivit 
kokivat elämälleen mielenterveysongelmalla olleen, vaihteli. Joillekin mielenterveydenongelma on 
elämänmittainen kumppani. Tällöin yksi näkee tilanteen hyvin erityisenä ja toinen taasen oman 
elämänkulun itsestäänselvyytenä. Myöhemmissä elämänvaiheissa mielenterveysongelmaan tutus-
tuneille tilanne voi olla elämän mullistava ja muuttava kriisikokemus tai sitten yksi elämän erityinen 
vastoinkäyminen muiden elämää kirjavoittavien tapahtumien joukossa. Mielenterveyspalveluiden 
tarjonta on niukkaa ja mielenterveysongelmiin liittyy edelleen stigmaa. Niinpä aktiivit kokevat riittä-
mättömyyttä vastata yhdistyksille asettuviin haasteisiin, vaikka he ovatkin sitoutuneita auttajia. On 
harvinaista, että he olisivat mukana vain yhdessä yhdistystoiminnan muodossa.
 
Vastavuoroisuus liitetään yleensä vertaistukeen. Mielenterveysyhdistysten aktiiveilla se saa ko-
rostuneen muodon. Oma kokemus voi selittää tätä, mutta kyse voi olla myös prososiaalisten ihmis-
ten hakeutumisesta aktiiveiksi. Mielenterveysongelma katkoo yhteiskunnallista osallisuutta. Aktiivit 
kertovat mielenterveystoiminnan lisänneen yhteisöllisyyttä, sosiaalista elämää ja vaikuttamismah-
dollisuuksia. Näin yhdistystoiminta rakentaa takaisin yhteiskunnallista osallisuutta ja arjen toimijuut-
ta.

Vapaaehtoistoiminta yhdistyksissä voi olla hyvinkin villiä, vapaata ja omaehtoista. Se on kaup-
pakassin kantamista, kyydin tarjoamista, tiedon jakamista, lomakkeiden täyttämisessä auttamista, 
ventovieraan kuuntelemista, toisen ihmisen hädän jakamista – ilman, että toimintaa ohjaa mikään 
taho. Villi vapaaehtoisuus voi olla hetkellistä, pitkäkestoista ja sitovuudeltaan moninaista. Se voi 
olla sattuman yhteen saattamien ihmisten, ystävien tai sukulaisten keskinäistä. Villi vapaaehtoisuus 
ei asetu samalla tavalla mitattavaksi ja hallittavaksi kuin ammatillistunut, kestävä vapaaehtoisuus. 
Vaikka villi ja kestävä vapaaehtoisuus kuulostavat toistensa vastakohdilta, ne tarvitsevat toisiaan. 
Villille vapaaehtoisuudelle ominainen omaehtoisuus on vapaaehtoisuuden perusta ja toisaalta kes-
tävät rakenteet helpottavat vapaaehtoistoiminnan tavoitettavuutta. Villi vapaaehtoisuus on viehko 
mixtuura itsekästä ja toisen luontaisesti huomioivaa toimintaa. Haluan kuulua niihin ihmisiin, jotka 
jatkavat tätä toisen ihmisen äärelle pysähtymisen perinnettä, vaikkeivät organisoituun vapaaehtois-
toimintaan osallistuisikaan.

Onnellisuustasku on paikka, jossa on helpompi hengittää kuin sitä ympäröivässä maailmas-
sa. Se on ihmisten keskinäisen yhdessäolon paikka. Onnellisuustaskuja löytyy sieltä, missä jonkin 
sortin joukko ihmisiä jakaa keskenään asioita, jotka ovat heille merkityksellisiä. Onnellisuustaskut 
ovat kestävän vapaaehtoisuuden varaan rakentuvia paikkoja, joissa osallistujien keskinäinen villi 
vapaaehtoisuus alkaa kukoistaa. Onnellisuustasku voi rakentaa osallistujille turvallisuutta tuovia ra-
ja-aitoja. Rajojen rakentaminen ei ole heikko asia; se on osa yhteisöjen ja ryhmien toiminnan logiik-
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kaa. Taskun rajat eivät ole toiminnan rajoja vaan 
toiminta voi suuntautua vahvasti ulos taskusta – 
vaikkapa tiedottamisena tai vaikuttamisena.

Onnellisuustaskussa on ristiriitoja, neuvot-
telua, pohdintaa, valtaa ja voimaa. Siellä py-
sytään, koska toimiminen koetaan mielekkääksi. 
Vahvistaessaan ryhmään kuulumisen, vaikutta-
misen tai turvallisuuden tunnetta tasku vahvistaa 
osallisuuden kokemusta. Se on osa välittävää ta-
soa, joka sitoo yksilön yhteisöön ja yhteiskuntaan. 
Erityiseen arvoon onnellisuustaskut nousevat, 
kun osallisuus, osallistuminen tai vaikuttaminen 
yhteiskuntaan on muutoin heikoissa kantimissa. 
Taskuissa kestetään ympäristön painetta, pääs-
tään yli heikoista hetkistä ja luodaan perustaa yh-
teisöllisyydelle. Hyvin toimivassa demokratiassa onnellisuustaskut ovat reiällisiä – ne ovat vuorovai-
kutuksessa ympäristönsä kanssa.
 
Hyvä toiminta jäsenyhdistyksissä muotoutuu paikallisesti. Erilaisissa toimintaympäristöissä 
tarvitaan ja on mahdollisuuksia erilaiselle toiminnalle, avulle ja tukemiselle. Kentällä kohtasin mo-
nenlaisissa verkostoissa ja erilaisin resurssein varustettua toimintaa. Paikoin yhdistys ja kunta paik-
kasivat yhteistyöllä umpeen mielenterveyspalveluihin uudistuksissa syntyneitä aukkoja. Kunnalta 
saatiin resursseja, joiden varaan rakentui jäsenlähtöistä ja autonomiansa säilyttänyttä vertaistoimin-
taa. Hyötyjät olivat mielenterveyskuntoutujat ja kuntalaiset. Toisaalla nämä rakenteet ovat uhattuja. 
Kun julkista palvelutuotantoa ajetaan ahtaammalle, tämän tyyppisten yhdistysten toimitilojen kus-
tannukset, toiminta-avustukset ja työntekijäresurssit olivat esillä talouden ”säästökohteena”. Yhdis-
tykset tunnistivat säästöpuheen lyhytnäköisyyden.
 
Vaikka on houkuttelevaa asettaa yhdistystoiminnan tavoite valtavirtapuheen tavoin työmarkkinoille 
pääsyyn ja mielenterveysongelmasta kuntoutumiseen, tavoite ei vastaa sitä yhteiskunnallista todel-
lisuutta, jossa ihmiset elävät. On todenmukaisempaa tarkastella tilannetta toipumisena, jossa yhtei-
sölliset toiminnan muodot tarjoavat jäsenille monenlaisia sosiaalisen ja yhteisöllisen kiinnittymisen 
reittejä. Moninaisuutta tarvitaan, koska ihmisten tilanteet, rohkeus, kiinnostus, taidot ja mahdolli-
suudet ovat yhdistävästä tekijästä (mielenterveysongelma) huolimatta erilaiset. Yhteisössä näkee 
erilaisia elämänkohtaloita ja -tilanteita, joka tuottaa omaan toipumiseen uusia näköaloja, valmiutta ja 
kumppanuutta. Toipuminen on prosessi, jossa kukin ottaa niitä askelia, jotka vievät häntä eteenpäin. 
Yhdistystoimintana toipuminen on myös ympäristöön vaikuttamista, yhteisön toiminnan muuntumis-
ta jäsen- ja verkostotoimijoiden mukaan ja ympäristön vaatimalla tai haastamalla tavalla. 

Tarkemmin tarkasteltiin muutamia toimintamuotoja: avoimia kohtaamispaikkoja, vertaisryhmiä, kah-
denkeskistä vertaistukitoimintaa, kokemusasiantuntijuutta ja hallitustyöskentelyä. Toimintamuodot 
voivat muodostaa jatkumoja, joissa ihminen tulee sisään itselle soveltuvimman kautta ja ylittää mu-
kavuusaluettaan tutustuessaan erityyppisiin toimintoihin. Hän hankkii laaja-alaista osaamista ja ke-
hittää itseään. Toisaalta yhdenkin toimintamuodon merkitys voi olla kauaskantoinen. Sen avulla voi 
suunnata elämäänsä uudelleen tai siihen osallistuminen voi olla elämää ylläpitävä ja vakiinnuttava 
asia. Toimintamuotojen moninaisuus ei ole itsetarkoitus. Kapeampikin toimintamuotojen skaala voi 
olla paikallisesti hyvin merkityksellinen.
          Liisa Hokkanen, tutkija

Tutkimus liittyy Suomen Akatemian rahoittamaan Lapin yliopiston tutkimushankkeeseen, jonka tutkimuksellisena johta-
jana toimivat professori (emerita) Aila Järvikoski ja kuntoutustieteen professori Kristiina Härkäpää.
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Emyyn et tarvitse lähetettä tai diagnoosia - tervetuloa mukaan toimintaan!
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo Mentalhälso förening EMF rf) on mielenterveys-
kuntoutujien 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 keskus-
telutilaisuuksia. Tarvittaessa myös informoimme viranomaisia jäsentemme tarpeista. Annamme 
mielellämme lisätietoa yhdistyksen toiminnasta. Emyn arvot ovat jäsenlähtöisyys, itsemääräämis-
oikeus, 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 1.1. jälkeen. Käteisellä jäsenmaksun voi maksaa kohtaamispaikassa 
Emyn ohjaajalle.

Pankkiyhteys IBAN-tilinumero: FI07 40550010120729, BIC-koodi HELSFIHH
Maksaessasi laita viestikenttään nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Jäsenyys kannattaa, mut-
ta moneen yhdistyksen toimintaan voit osallistua, vaikket olisikaan jäsen.

Luottamus- ja toimihenkilöt
Puheenjohtaja Tomi Ojala
Varapuheenjohtaja Kim Liuhanen
Toiminnanjohtaja  Kaj Järvisalo   p. 050 552 1049 
Toiminnanohjaaja  Riikka Koola   p. 050 367 2676
Toiminnanohjaaja  Tiina Pajula   p. 050 310 7987
Toiminnanohjaaja  Pirjo Heikkinen  p. 050 310 7980  
Ohjaaja   Risto Hannukka  p. 050 310 7984
Ohjaaja  Arttu Pöyhtäri p. 050 312 5193
Järjestötyöntekijä  Sirpa Strömberg  p. 050 310 7982
Järjestötyöntekijä  Satu Jääskeläinen  p. 050 310 7986
Järjestötyöntekijä Jussi Asp  p. 050 310 7981
Kasvimaavastaava Janne Niemi  p. 050 312 5192

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@emy.fi
Vaihda ö o:ksi ja ä a:ksi

Työntekijöiden yhteinen 
sähköpostiosoite: 
espoonmielenterveys(at)emy.fi
Vaihda (at) @-merkiksi

www.emy.fi

Tervetuloa kahville ja tuoreelle pullalle!

Terassikahvio
Jorvin sairaalan psykiatria
Avoinna arkisin
klo 9.30-14.30

suljettu: 1.1. ja 6.1.

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.

Kahvikulma
Aurorakoti/Träskändan puisto
Avoinna ti-pe klo 10.30-14.30

sekä la-su klo 12-15

suljettu: 1.1. ja 6.1.

Emy yhdistyksenä & 
työntekijöiden yhteystiedot
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Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
Musaryhmä
joka viikko
klo 13
Lilla Karyll

Teatteriryhmä
joka viikko
klo 13.30
Pappilantie 2

Sulkapalloa
joka viikko
klo 19.30
Meritorin koulu

Sähly
joka viikko
klo 20.30
Omnian liikuntas.

Kuntosalivuoro
joka viikko
klo 16
Keski-Espoo 
uimahallin kuntos.

FC Askel
joka viikko
klo 15
Laaksolahden
jalkapallohalli

Sähly
joka viikko
klo 17
Koulumestarin 
koulu

English 
Coversation
joka viikko
klo 12
Kylämaja

Miehet +55
joka viikko
klo 13
Kylämaja

Bänditaitoryhmä
joka viikko
klo 13
Lilla Karyll

Salsa ja 
rivitanssi
joka viikko
klo 17
Lagstadin koulu

Itämainen tanssi
joka viikko
klo 18
Lagstadin koulu
vain naisille

Yhteislaulua
kerran kuussa
klo 12.15
Kylämaja

Torstain 
toimintaillat
joka toinen vk
klo 17
Lilla Karyll

Yhteislaulua
joka toinen vk
klo 12.30
Raitin Pysäkki

Sielun 
maisemien 
maalarit
joka viikko
klo 17
Lilla Karyll

Mielen 
maisemien
maalarit
joka viikko
klo 17
Meriemy

Käsityöryhmä
kerran kuussa
Kylämaja

Meren ja 
taivaan välillä 
-keskustelu
kerran kuussa
klo 13
Meriemy

Levyraati
kerran kuussa
Meriemy

Keilaus
kerran kuussa

Kaksisuunt.
keskustelu
joka toinen vk
klo 18
Lilla Karyll

Dekkariklubi
kerran kuussa
Kylämaja

• Emyn ryhmätoimintaa koordinoi
Pirjo Heikkinen p. 050 310 7980

• Katsothan ryhmien tarkemmat 
tiedot ja poikkeusajat Emyn 
tiedotteen sivuilta 6-7 tai 
www.emy.fi/ryhmatoiminta

• Kaikkiin ryhmiin saa tulla 
tutustumaan ja osallistumaan, 
ryhmät ovat avoimia ja 
osallistujilleen yleensä 
maksuttomia. Tervetuloa!

Ääniä kuulevien 
keskustelu
kerran kuussa

AUP avoin 
ryhmä
joka toinen vk
klo 17
Aurorankuja 2
Valonpisarat 
keskustelu
kerran kuussa

Emyn ryhmäkalenteri
Kevätkausi 2015
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