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Emyn kuulumisia
Kesä! Kesä! Kesä! Kesä!
Heinäkuussa meillä Suomessa vaikuttaa siltä, että koko
maa menisi kiinni. Moni paikka ja palvelu sulkee ovensa ja melkein kaikki ovat lomalla. Emyssä ei suljeta ovia,
vaikka lomia moni työntekijä pitääkin. Kohtaamispaikat
Lilla Karyll ja Meriemy ovat avoinna normaalien aukioloaikojen puitteissa ja talkootöitä on tarjolla tavalliseen tapaan. Siispä tulethan sinäkin Emyyn!
Suomen suvessa on ihanaa kauniit päivät ja useimmiten
hyvä sää. Kesä on oivallista aikaa nauttia luonnosta ja
tehdä retkiä Emyn mukavalla porukalla. Fillariryhmä tekee retkiä heinäkuussa joka maanantai ja muitakin kivoja ryhmiä on tarjolla (katso sivu 6). Espoon saariston
kauneudesta nautimme Vasikkasaaren retken merkeissä
sekä heinä- että elokuussa. Elokuussa osallistumme vielä
Pentalan saaristopäivillekin. Pentalahan on mahtava, sillä
se on meren saari, jonka sisällä on järvi, jonka sisällä on
saari... Kesäretkiä teemme myös Uimastadikalle Helsinkiin sekä Mielenterveyden keskusliiton tapahtumaan Keuruulle. Ehkäpä jokin Emyn toiminta sopisi Sinulle?
Muistuttaisin lopuksi tulevista leireistä; Telttaleiristä Linlossa ja talkoohenkisestä leiristä Sierlan vanhalla koululla. Emyn leireillä on tarjolla mukavaa yhdessä oloa, yhteisiä askareita, saunomista ja rentoutumista. Lisätietoja
leireistä löydät tämän tiedotteen viimeiseltä aukeamalta.
Aurinkoa kesääsi toivottaen, Tiina :)
P.S. Emyssä nähdään!

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

Kaikkien Emyn työntekijöiden yhteystiedot näet viimeiseltä sivulta.

Julkaisija: Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry, Y-tunnus: 0678820-6
Pappilantie 7, 02770 Espoo, p. 09-859 2057, espoonmielenterveys(at)emy.fi
EMY-tiedote julkaistaan myös internetosoitteessa www.emy.fi
Emy on myös Facebookissa!
Vastaava toimittaja: Tiina Pajula		
Taitto, toimitus: Tiina Pajula
Tiedotustoimikunta: Avoin kaikille emyläisille. Tätä numeroa työstämässä: Satu T. & Camilla
Painopaikka: Picaset Oy, Helsinki
Tilaushinta: Emy ry:n jäsenmaksu 18 €/kalenterivuosi
Ilmestyminen: Emy-tiedote ilmestyy aina kuukauden alussa, 12 krt vuodessa.
Aineisto: Otamme mielellämme vastaan kirjoituksia ja mustavalkoisia piirroskuvituksia (mieluiten valkoinen,
ruuduton tausta), joko sähköpostitse tai postitse. Tiedotteen materiaali tulee toimittaa Sirpa Strömbergille (sirpa.
stromberg(at)emy.fi) ja Tiina Pajulalle (tiina.pajula(at)emy.fi) edeltävän kuukauden puoliväliin mennessä.
Kansi: Satu T.
					
Kiitos kaikille tiedotteen tekoon osallistuneille!
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Emyn kokoukset

mystä klo 8.45 ja takaisin saavumme iltapäivällä.
Pentalaan pääsemme Soukasta lähtevällä saaristoveneellä, joka ajaa saaristopäivien kunniaksi Soukasta Pentalaan. 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 5.7. klo 14 Meriemyssä. Kokous on kaikille
avoin, tule mukaan ideoimaan Emyn toimintaa.

Esittelytiimi & Tiedotustoimikunta

Tervetuloa mukaan valitsemaan materiaalia ja
tekemään Emy-tiedotetta sekä esittelemään yhdistystä. Kokoonnumme ti 8.7. klo 11 Lilla Karyllin yläkerran siniseen huoneeseen. Kiitoksena
osallistujille talkoolounas.

Retki Mielenterveyden keskusliiton
yleisurheilukilpailuihin ja kulttuuripäiville Keuruulle 21.-23.8.2014

Retket

Kulttuuripäivien ohjelma, työpajat ja tanssikilpailu ovat perjantaina, lauantaina pidetään yleisurperjantaina 4.7. ja 8.8. Tapaaminen molempiheilukilpailut. Urheiluilpailujen lajit ovat 3-ottelu,
na retkipäivinä Meriemyssä klo 8.15. Jokainen
1000m kävely, ruotsalaisviesti sekä oheislajit.
retkiosallistuja maksaa itse saaristovenematKeuruulle lähdemme yhdessä Espoosta torstaikansa. Emy tarjoaa Meriemystä lähteville eväät,
na 21.8. iltapäivällä ja takaisin tulemme lauantaijotka kannetaan yhdessä. Jos et tarvitse eväitä
na illalla (emme osallistu sunnuntain ohjelmaan).
ja haluat tulla suoraan satamaan, kerro siitä ilTapahtumapaikkoina toimivat hotelli Keuruunselmoittautumisesi yhteydessä. Huomioithan, että
kä ja Keuruun keskusurheilukenttä. Retken omasaaristovene lähtee tänä vuonna Kivenlahden
vastuuhinta on 55€/jäsen, Emy maksaa loput.
Marinsatamasta. Retkeltä tullaan takaisin MeSitovat ilmoittautumiset 11.7. mennessä Tiina
riemyyn iltapäivällä. Ilmoittautumiset Meriemyn
Pajulan (p. 050 310 7987) tai Sirpa Strömbergin
tai Lilla Karyllin ilmoitustaulun listalle viimeistään
kautta (p. 050 310 7982). Ennen ilmoittautumisto 3.7. heinäkuun retkelle ja to 7.8. elokuun rettasi mieti jo valmiiksi, mihin lajeihin haluat osalkelle. Retkellä on säävaraus eli kovin sateisen
listua, mihin työpajaan osallistut ja osallistutko
päivän sattuessa retkelle ei lähdetä. Tiedustelut
tanssikilpailuun. Lisätietoja Tiinalta tai Sirpalta
Tiinalta p. 050 310 7987.
sekä internetistä www.mtkl.fi.

Retket Isoon Vasikkasaareen

Retki Uimastadionille to 24.7.

Vertaistukihenkilöt

Yhteislähtö Lilla Karyllista klo 10. Ilmoittaudu
mukaan ilmoitustaulujen listoille tai puhelimitse
p. 09-859 2057. Emy maksaa yhteislähtijöiden
matkat, mutta jokainen huolehtii itse sisäänpääsymaksun ja mahdolliset eväät. Muistathan pakata uima-asun, pyyhkeen ja peseytymisvälineet
mukaan. Retki peruuntuu, mikäli ilmoittautuneita
on ti 22.7. mennessä vähemmän kuin viisi henkilöä.

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. Vertaistukiasiota
Emyssä koordinoi Riikka, p. 050 367 2676.

Retki Pakkasmäen kesäteatteriin

Torstaina 14.8. klo 19 näytökseen. Ilmoittautumiset Meriemyn ilmoitustaulun listalle tai soittamalla p. 09 863 2031. Tarkemmat tiedot elokuun
tiedotteessa.

•
•
•
•
•
•
•

Retki Pentalan saaristopäiville

Teemme retken Pentalan saaristopäiville perjantaina 15.8. Retkelle lähdemme yhdessä Merie3

Tulevia tapahtumia

Retki Pakkasmäen kesäteatteriin to 14.8.
Espoo-päivän tapahtuma la 30.8.
Emyläisten Elojuhlat su 7.9.
Matinkyläviikko viikolla 37
Iloliikkuja 10.9.
Angstiparaati 10.10.
Asunnottomien yö 17.10.

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. 09-8632031

LILLA KARYLL

MERIEMY

Lilla Karyllin
ovet ovat avoinna
•

•

Meriemyn ovet ovat avoinna
•

ma-pe klo 9-16.30
sekä vapaaehtoispäivystyksen voimin
sunnuntaisin klo 12-16 (varmistathan su aukiolon soittamalla)
Tervetuloa!

•

ma-pe klo 9-16.30 sekä vapaaehtoispäivystyksen ansiosta lauantaisin klo 12-16 (varmistathan la aukiolon soittamalla)
Tervetuloa!

Sinustako viikonlopun päivystäjä?

Päivystäjäjoukkoon mahtuu lisää vapaaehtoisia.
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Tiinaan p.
050 310 7987.

Sinustako viikonlopun päivystäjä?

Päivystäjäjoukkoon mahtuu lisää vapaaehtoisia.
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Riikkaan p.
050 367 2676.

Tietokoneen käytön ohjaus on kesän ajan
tauolla.

Talkootöitä tarjolla ma, ke ja pe

Tietokoneen käytön ohjaus on kesän ajan
tauolla.

Meriemyn talkoopäivät ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai (arkena). Talkootoiminnan periaatteet ovat samat kuin Lilla Karyllissa (ks. viereinen palsta). Meriemyn talkootyöt voivat olla
esimerkiksi siivousta tai ruoanlaittoa. Tervetuloa!

Talkootöitä tarjolla arkipäivisin

Lilla Karyllin talkoita pidetään maanantaista perjantaihin, joka arkipäivä. Talkoisiin osallistumista
varten saavutaan paikalle ennen klo 10 aamulla
ja ilmoittaudutaan talkoisiin talkoovastaavalle.
Talkoiden aluksi jaetaan yhdessä päivän talkootyöt, jotka voivat olla esimerkiksi siivousta, ruoanlaittoa, pihatöitä tai 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. Tervetuloa
osallistumaan - talkoot ovat avoimia kaikille!

Emyn kirpputorit
Lilla Karyllin yläkerrassa ja Meriemyssä.
Voit tuoda kirpparille siistiä ja puhdasta
tavaraa ja vaatteita. Kirpputorin hinnat
vaihtelevat 0,5-4€, ellei toisin mainita.

Tule tekemään löytöjä!
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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

Aukioloajat
•
•

Aukioloajat heinäkuussa

Kylämaja on suljettuna kesätauon vuoksi •
ajalla 20.6.-5.8.2014
•
Avoinna jälleen 6.8. lähtien ma, ti, to ja pe klo •
9-16 sekä ke klo 9-18.

ti klo 10-12 (ruokajakelu)
ke klo 10-14 (kotiruokalounas klo 12-14)
Elokuun 1. päivä alkaen avoinna jälleen normaalisti eli arkisin klo 10-14.

Lisätietoja
www.kylamaja.fi

Raitin Pysäkillä on toimintaa

Raitin Pysäkki on kohtaamispaikka kaikille. Raitin Pysäkin toiminnasta vastaavat Punaisen
Ristin Kehä-Espoon osasto, Espoon kaupunki,
Leppävaaran seurakunta ja Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry.
Raitin Pysäkin sähköpostiosoite on
raitinpysakki(at)gmail.com.
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Emyn ryhmätoiminta
Emyn ryhmätoimintaa koordinoi Pirjo Heikkinen, jolta saat lisätietoja kaikista ryhmistä
pirjo.heikkinen(at)emy.fi tai p. 050 310 7980. Moni Emyn ryhmistä pitää kesällä taukoa, mutta
kesän ajaksi Emyyn on perustettu kesäryhmiä – tervetuloa mukaan!

•

KESÄLLÄ
KOKOONTUVAT RYHMÄT

•

• Jalkapallojoukkue FC Askel

harjoittelee maanantaisin Laaksolahden tekonurmella (Lähdepurontie 1) klo 16-17 ja
keskiviikkoisin Keski-Espoon urheilupuiston
tekonurmella (Kylävainionkuja) klo 16.3017.30. Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana hauskanpito. Kaikki pelaamisesta
kiinnostuneet, taidoista riippumatta mukaan
pelaamaan! Tiedustelut Kaj Järvisalo, p. 050
552 1049.

•

•

•

Fillariryhmä

tekee kevyitä polkupyöräilyretkiä maanantaisin klo 13-14 ajalla 9.6.-28.7. Jos sinulla
ei ole omaa polkupyörää, tiedustele lainapyörää ryhmänohjaajalta Artulta p. 050 312
5193.

•

Kesäliikkis-kesäliikuntaryhmä

keskiviikkoisin klo 13-14.30 Lilla Karyllin
piha-alueella/Eskon pihalla. Ryhmän viimeinen kerta on 27.8. Ohjelmassa kevyttä liikunnallista ohjelmaa, kuten ulkopelejä, jumppaa
ja kävelyretkiä.

Karaoke

Lilla Karyllin yläkerran musiikkihuoneessa
kerran kuussa, torstaina 3.7. klo 13-15

Emyläisten kahvakuulatreenit

kokoonnumme perjantaisin klo 13.30 Lilla
Karyllin edessä. Treenaamme kahvakuulilla
noin tunnin. Ryhmä toimii omatoimiryhmänä
Sirpan ollessa lomalla. Kaikki mukaan, käytämme Emyn kahvakuulia.

Levyraati pe 18.7. klo 14

Kokoontuu Meriemyyn kerran kuussa kuuntelemaan ja arvioimaan levyjä. Voit ottaa
omana musiikkia CD-levyllä tai USB-tikulla
mukaan. Varalla on myös kirjaston levyjä.
Mukana Tiina, tervetuloa!

Emyläisten yleisurheilutreenit

harjoitellaan Leppävaaran Urheilustadionilla eri lajeja Mielenterveyden keskusliiton
yleisurheilukisoja varten sekä omaksi iloksi.
Treenit pidetään torstaisin klo 14.30-16 aina
14.8.2014 saakka. Tervetuloa! Jos vettä sataa paljon, treenit perutaan.

Mieli Maasta ry:n ryhmät Espoossa
Raitin Pysäkin ryhmä kokoontuu Sellon
kirjaston tiloissa heinäkuun ajan
tiistaisin klo 17.30-19.30
Vetäjänä Pirkko p. 044 338 2327

Hyvää kesää!

Tapiolan kirkolla kokoontuva ryhmä pitää
kesätauokoa heinäkuun ajan ja jatkuu
jälleen ke 6.8. klo 18-20.15
Vetäjänä Lulu p. 040 757 3228
Mieli maasta ry:n ryhmät ovat vertaistukiryhmiä masentuneille ja heidän läheisilleen.
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Toiminnalliset ryhmät syksyllä 2014

SYKSYLLÄ
KÄYNNISTYVÄT RYHMÄT

•

Sielun maisemien ja Mielen maisemien maalarit jatkavat kokoontumisiaan taiteilun merkeissä jälleen Lilla Karyllissa ma 25.8. klo 17
ja Meriemyssä ti 26.8. klo 17.

Liikunnalliset ryhmät syksyllä 2014

•

Järjestökadun teatteriryhmä Espoon keskuksessa kokoontuu jälleen ti 26.8. Ilmoittaudu
ennakkoon Pirjolle p. 050 310 7980. Yhteistyössä Esittävän taiteen koulu ESKO, Askel
ja Emy. Ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 13.30.

•

Kaikille avoimet toimintaillat torstaisin Lilla
Karyllissa jälleen syyskuussa to 4.9. alkaen.
Tarkemmat tiedot syyskuun tiedotteesta tai
syyskuussa www.emy.fi

•

Musaryhmä Lilla Karyllin yläkerrassa kuuntelee musiikkia jälleen pe 15.8.

•

Bänditaitoryhmä Lilla Karyllin yläkerrassa jälleen pe 15.8.

•

Yhteislaulutuokiot jatkuvat Raitin Pysäkillä pe
12.9. klo 12.30 ja Kylämajassa ke 10.9. klo
12.15.

•

Miesten +55 ryhmä Kylämajassa jatkuu jälleen to 8.8. klo 13-15

•

Emyssä käynnistyy syksyllä painonhallintaryhmä ylipainoisille henkilöille yhteistyössä
Espoon kaupungin liikuntatoimen kanssa. Lisätiedot ja hakeutumisohjeet elokuun tiedotteesta!

•

Nuorten aikuisten avoimet illat käynnistyvät
jälleen elokuun alussa ja kokoontuvat Auroranportissa joka toinen tiistai 5.8. alkaen.

Koulujen liikuntasalivuorot käynnistyvät
jälleen elokuussa viikolla 35
eli ma 25. - pe 29.8.2014

•

FC Askel jatkaa lokakuun loppuun ulkotreenejä ja talvikaudella pelataan sisällä.

•

Salsaa ja rivitanssia tanssitaan Espoon keskuksessa maanantaisin klo 17-18 jälleen
25.8. alkaen.

•

•

•

•

Sählyryhmät Espoon keskuksessa tiistaisin
klo 17-18 Koulumestarin koululla (Muuralanpiha 3) ja torstaisin klo 20.30-21.30 Omnian
ammattiopiston salissa (Kirkkokatu 16) jatkuvat jälleen ti 26.8. ja to 4.9.
Itämaista tanssia tanssitaan Espoon keskuksessa tiistaisin klo 18-19 Lagstads skolan salissa (Espoonkatu 7) jälleen 26.8. alkaen.
Sulkapalloa pelataan keskiviikkoisin Kivenlahdessa klo 19.30-21 Meritorin koulun salissa (Merivalkama 9) jälleen 27.8. alkaen.
Kuntosalivuoro perjantaisin klo 16-17 KeskiEspoon uimahallin kuntosalilla (Kaivomestarinniitty 2) jälleen 29.8. alkaen.

Keskusteluryhmät syksyllä 2014
•

Keskusteluryhmä kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaville kokoontuu parillisten
viikkojen tiistaisin jälleen 2.9. alkaen klo 18
Lilla Karyllissa.

Syksyn ryhmistä tarkemmin elo- ja
syyskuun tiedotteissa sekä elokuussa
• Meren ja taivaan välillä Meriemyssä diakoni
internetissä osoitteessa www.emy.fi
Lea Puotiniemen ohjauksella jälleen to 21.8.
klo 13.
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Kesäksi puuhaa puutarhapalstalla
Emyllä on yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa
puutarhapalsta Espoon Kauklahdessa. Puutarhapalstan
kasvimaalla on toimintaa koko kesän ajan. Jos haluat
tulla mukaan, saavu Villa Apteekin yläkertaan
(Pappilantie 5) maanantaina, keskiviikkona, torstaina
tai perjantaina aamulla klo 9.00 mennessä. Lähdemme
palstalle yhteisten aamukahvien jälkeen.
Palstan töihin osallistuneille tarjotaan myös lounas.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset kasvimaavastaavalle
Jannelle p. 050 312 5192. Tervetuloa mukaan!

”Mikään ei ole niin tärkeää kuin puutarhan hoito,
eikä sekään ole niin kovin tärkeää.”
		
kiinalainen sananlasku

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.
Puolarmetsän terveysasema on suljettu 30.6.-3.8.
Muut terveysasemat ovat avoinna normaalien
aukioloaikojensa puitteissa, mutta akuuttihoitopainotteisesti.
Terveyskeskuspäivystys on myös kesällä
Jorvin sairaalassa (Turuntie 150).

Saareen saunomaan
Stora Blindsundissa saunotaan säännöllisesti 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.
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Talousohjaus jalkautuu Emyyn heinäkuussa
Espoon Järjestöjen Yhteisö ry on käynnistänyt Jalkautuva talousohjaus -hankkeen, jossa tuetaan
velkaongelmiin joutuneita espoolaisia yksityishenkilöitä ja perheitä jaksamaan elämässään
eteenpäin sekä löytämään kokonaisvaltaisia ratkaisuja elämäntilanteensa selvittämiseksi ja
hoitamiseksi. Hanke on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama.

Jalkautuva talousohjaus esittäytyy Emyssä
Lilla Karyllissa torstaina 10.7. klo 13 ja
Meriemyssä keskiviikkona 30.7. klo 13
Hankkeen työntekijät Hanna Päiviö ja Ari Muukkonen
ovat tavattavissa Villa Apteekin yläkerrassa
(Pappilantie 5, Espoon keskus)
torstaisin 17.7., 24.7. ja 31.7. klo 13-15
Tervetuloa kuulolle, hakemaan apua itselle tai keräämään tietoa toiselle!
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Seurakuntien
toimintaa ja ryhmiä
Miesten leiri

Miesten leiri järjestetään 22.-24.7. Hvittorpissa.
Ohjelmassa on muun muassa ulkoilua, saunomista ja syömistä. Leirin hinta on 36€/osallistuja. Ilmoittautumiset ja lisätiedot diakoneilta Timo
Lounio p. 0400 415 335 tai Jyrki Myllärniemi p.
040 547 1861.

Seurakunnan Kohtaamispaikka

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

Diakonia- ja kappelilounaat
pitävät taukoja heinäkuussa

Elo-syyskuussa alkavista lounaista saat tiedon
kustakin seurakunnasta tai Emyn elokuun tiedotteesta.

Useat seurakuntien ryhmät ja moni
muu toiminta pitää heinäkuussa taukoa. Emyn elo- ja syyskuun tiedotteessa sitten tarkemmin
syksyn tarjonnasta.

Ilmaiset ateria- ja
ruokajakopaikat
Ilmaiset ateriapaikat Espoossa
Vähävaraisille ja muille tarvitseville on tarjolla ilmaisia aterioita. Muutokset ja poikkeukset ovat
mahdollisia.

Espoon Ankkuri, Matinkartanontie 16 B, (Matinkylä) diakonia-aamiainen arkisin klo 9-10 (puuro,
leipä, kahvi ja mehu). 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

Elintarvikejakelua Espoossa
Elintarvikkeita jaetaan avustusta tarvitseville niin
kauan kuin jaettavaa riittää. Muutokset ja poikkeukset ovat mahdollisia.
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 ja Asumisluotsi,
jakavat elintarvikkeita arkipäivisin ajalla 30.6.27.7. Ruokajakelu tapahtuu heinäkuun ajan Espoon Asumisluotsissa osoitteessa Lokirinne 1.
Jonotusnumeroiden jako alkaa klo 8.45 ja ruokajako alkaa klo 9. Maanantaista 28.7. lähtien
ruokajako siirtyy takaisin Espoonlahden kirkon
tiloihin osoitteeseen Kipparinkatu 8. Yhteystiedot
p. 050 327 0105, tarja.savonlahti(at)sininauha.fi
Raitin Pysäkki, Konstaapelinkatu 1, yhteystiedot: p. 09-5102792, raitinpysakki(at)gmail.com
Heinäkuussa elintarvikkejako (leipää ja vihanneksia) tiistaisin klo 10-12. Perjantaista 1.8. lähtien ruokajakoa jälleen normaalisti sekä ti että pe
klo 10-12.

Espoon Asumisluotsi, Lokirinne 1, keittolou- Espoon Ankkuri, Matinkartanontie 16 B (Manas ke klo 11-13 ja aamupuuro ma, ti, to ja pe klo tinkylä), yhteystiedot: p. 010 231 3760, tiina.
10-12. Asumisluotsi on Espoonlahdessa toimiva kaleva(at)samaria.fi Leipäjakoa arkisin klo 9.
palvelukeskus, joka on keskittynyt asumiseen
liittyvien ongelmien ratkaisuun, palveluohjauksen sekä elämänhallinnan tukeen. Yhteystiedot
p. 050 327 0105, tarja.savonlahti(at)sininauha.fi
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Kepeitä kesäjuttuja
Kesä saapuu
Järven vesi kimaltaa
auringon valossa.
tikka hakkaa puuta
niska kenossa.
Lintuin laulu
siriää kaikkialla
on kukkia sinisiä
keltaisia, punaisia
kaikkialla.
Aurinko armas
lämmittään talon
reunustalla
Tuula V.

Maahanmuuttajat naapurustosta
Natti Naapuska ja Batti Baabuska
Natti ja Batti leikki usein pihalla
ison omenapuun alla.
Kerran tuli joukko lapsia pellavahapsia
ne sanoivat mene kotiisi, Batti Baabuska
Natti juoksi itkien kotiinsa ja kertoi äidilleen.
Ne sanoi että se on Baabuska
vaikka se on mun naapuska.
Natti piirsi tähden lattiaan ja sanoi
Sama tähti loistaa hällekkin, niin kuin kansalle tällekin
Vaikka sen nimi on Batti eikä se ole mikään kilowatti.
Kiva ja kunnon kaveri se on, iloinen ja moitteeton.
Onhan täällä maahanmuuttajaa monta tuhatta
erilaista ja tuntematonta.
Natti ja Batti ovat kaksi ystävää erottamatonta.
Tuula V.
Myrsky-yö
Merivesi samenee
pilvet päällään tummenee.
Lokit tuulta pakenee.
Meri velloo, vaahtoaa
rantakiviin roiskuaa.
Kivet muuttuu liukkahiks
salamat niin kirkkahiks.
Tuula V.
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Älä syrjäydy yksin
Kuka tahansa meistä voi sairastua psyykkisesti, eikä se ole heikkous
tai itse valittu asia. Asiasta ei tarvitse myöskään olla hiljaa, eikä
sitä pidä hyssytellä. Mielenterveysongelmien kanssa, kuten myös
mielenterveyskuntoutujan kanssa voi elää hyvää elämää.
Angstiparaati on tapahtuma ja marssi mielenterveyden puolesta.
Se järjestetään vuosittain maailman mielenterveyspäivänä
10.10. Helsingissä, mutta kuka tahansa voi osallistua omalla
paikkakunnallaan esimerkiksi järjestämällä flashmobin,
taidenäyttelyn tai vaikka kynttiläkulkueen.
Tänä vuonna Angstiparaatin teemana on "Älä syrjäydy yksin", jolla otetaan kantaa
syrjäytymiskeskustelun järjettömyyteen. Angstiparaati väittää, että Suomessa ei ole
syrjäytyneitä. Tapahtumassa on mukana tanssia, bändejä, pimeää puolta ja ehkä juuri sinun
ideasi toteutettuna.
Angstiparaatia järjestää yli 10 järjestöä ja mukana on myös yksityishenkilöitä. Tapahtuma
tarvitsee myös sinun apuasi. Tule mukaan tekemään juuri sitä missä olet paras!
twitter.com/angstiparaati
facebook.com/Angstiparaati
#angstiparaati
Teksti: Pirita Tiusanen

Emy on yksi Angstiparaatissa mukana olevista järjestöistä
ja mukaan sopii tulla!
Olisiko Sinulla intoa tulla mukaan Angstiparaatin järjestelyihin?
Tarkoituksena olisi ainakin järjestää flash mob eli jokin pieni
tempaus Espoon keskuksen juna-aseman lähettyvillä perjantaina 10.10.2014 klo 12 ja klo 16. Lisäksi voisimme kehitellä
muutakin. Ideoidaan yhdessä, annan mielelläni lisätietoja!
-Tiina Pajula p. 0503107987

Piirros: Johanna Luotio
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Löydätkö sanalaatikosta kymmenen kasvia tai
sujuuko sinulta sudoku?

Sudoku
Japanilainen logiikkapeli, jossa tehtävänä on
täyttää numeroruudukko siten, että numerot 1-9
löytyvät kustakin pienestä ruudukosta ja lisäksi
kultakin ison ruudukon vaaka- ja pystyriviltä vain
kerran.

Oisko sulla runoja?
Taikka vaikka loruja?
Piirtäisitkö somia
mustavalkokuvia?
Laatisitko ristikon
hauskan sudokun?
Oisko juttuja pieniä
ilostuttamaan mieliä,
kohottamaan suupieliä?
Tiedotteeseen voi lähettää materiaalia
osoitteeseen tiina.pajula(at)emy.fi tai
perinteisellä postilla osoitteeseen
EMY ry, Pappilantie 7, 02770 Espoo.
Julkaistava materiaali valitaan kaikille avoimessa Tiedotustoimikunnan kokouksessa Lilla Karyllin yläkerran sinisessä
huoneessa (elokuun tiedotteen osalta ti 8.7. klo 11).
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Kesäisiä leirejä emyläisille
Telttaleiri Linlon saaressa heinäkuussa viikolla 29
Omatoiminen Emyn kesäleiri järjestetään tuttuun tapaan
Linlon saaressa Kirkkonummella heinäkuussa maanantaista
14.7. perjantaihin 18.7. Leirin hinta on 40€/Emyn jäsen
ja hinta sisältää kuljetukset, ruoat ja ohjelman.
Yöpyminen leirillä tapahtuu teltoissa.
Ota mukaasi oma teltta tai jos et telttaa omista
tai saa lainaksi, voit yöpyä myös yhteisessä
puoljuokkueteltassa. Leiriviikon aikana saunotaan
seurakunnan leirikeskuksen saunassa kahteen
otteeseen!
Hakeutuminen leirille tapahtuu Lilla Karyllin ja Meriemyn
ilmoitustaulujen listojen kautta tai soittamalla p. 09-859 2057.
Leiritapaaminen on perjantaina 11.7. klo 14 Lilla Karyllissa. Leirin vetäjiksi ovat lähdössä Tomi, Tiina S. ja Kaide. Leiriä ei järjestetä, mikäli leirille lähtijöitä on 9.7. mennessä alle 10 henkilöä.

Sierlan leiri Nummella elokuussa viikolla 35
Emyläisten talkoohengessä toteutettava leiri
Sierlan vanhassa koulussa Nummella, Lohjan kunnassa
järjestetään elokuussa maanantaista 25.8. perjantaihin
29.8. Leirin osallistumismaksu on 45€/Emyn jäsen ja
se kattaa omavastuuosuuden matkoista, itse
tehdyistä ruoista sekä ohjelman (saunomista, yhdessäoloa,
ulkoilua). Yöpyminen Sierlassa 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. Leiriä ei järjestetä, mikäli leirille
lähtijöitä on elokuun puoliväliin mennessä alle 10 henkilöä.

Luotettavaa tietoa mielenterveys- ja päihdeasioissa
Apua oireen tai ongelman vakavuustason määrittelyyn
		
Ohjaus sopiviin hoito- ja palvelupaikkoihin
			
Itsehoito-ohjelmia
				
Palvelua voi käyttää anonyymisti ja sen tarjoaa HUS
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Emy yhdistyksenä &
työntekijöiden yhteystiedot
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).
Emyyn et tarvitse lähetettä tai diagnoosia - tervetuloa mukaan toimintaan!
Emyn jäsenmaksu vuodelle 2014 on 18€ ja kannatusjäsenmaksu on 80€. Pankkiyhteys IBANtilinumero: FI07 40550010120729, BIC-koodi HELSFIHH. Maksaessasi laitathan 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
Tomi Ojala		
Toiminnanjohtaja Kaj Järvisalo 		
Toiminnanohjaaja Riikka Koola 		
Toiminnanohjaaja Tiina Pajula 		
Toiminnanohjaaja Pirjo Heikkinen
Ohjaaja 		
Eeva Räty 		
Ohjaaja 		
Risto Hannukka
Ohjaaja		
Arttu Pöyhtäri
Järjestötyöntekijä Sirpa Strömberg
Järjestötyöntekijä Satu Jääskeläinen
Kasvimaavastaava Janne Niemi		

www.emy.fi

Varapuheenjohtaja Kim Liuhanen
p. 050 552 1049
p. 050 367 2676
Työntekijöiden sähköpostiosoitteet:
p. 050 310 7987
etunimi.sukunimi@emy.fi
p. 050 310 7980
Vaihda ö o:ksi ja ä a:ksi
p. 050 310 7983		
p. 050 310 7984
Työntekijöiden yhteinen
p. 050 312 5193
sähköpostiosoite:
p. 050 310 7982
espoonmielenterveys(at)emy.fi
Vaihda (at) @-merkiksi
p. 050 310 7986
p. 050 312 5192 			

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

KAHVIKULMA

TERASSIKAHVIO

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

Jorvin sairaala, psykiatrian yksikkö
Avoinna:
ma-pe klo 9.30-14.30
Huom! Suljettu hissiremontin
vuoksi ajalla 7.7.-27.7.2014.

Asioimalla kahvioissamme tuet Emyn kuntouttavaa työtoimintaa.
Kahviot ovat avoimia yleisökahvioita ja otamme vastaan myös tilauksia.
Jos haluat pitää näyttelyn kahviossa, ota yhteyttä Risto Hannukkaan.

TERVETULOA!
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Pappilantie 7, 02770 ESPOO

