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Emyn kuulumisia
Ihana toukokuu! Kevät usein jo pitkällä, kesäkin kolkut-
telee kevään portilla. Tässäkin kuussa Emy on täyn-
nä toimintaa ja tohinaa, mutta tarjoamme myös tilaa 
rauhoittumiselle - esimerkiksi luontoretkillä, Kylämajan 
rentoutusryhmässä tai vaikkapa Lilla Karyllin puutarhan 
vihreässä lumossa.  

Tiesithän, että lähes kaikki toiminta on kaikille avoin-
ta? Juuri sinä olet tervetullut mukaan toimintaan, juuri 
sellaisena kuin olet. Tullaksesi mukaan toimintaan sinun 
ei tarvitse liittyä Emyn jäseneksi. Emyn kohtaamispai-
kat Lilla Karyll ja Meriemy ovat myös avoinna koko 
kesän, ma - pe klo 9-16.30 ja viikonloppuisin jäsenpäi-
vystäjien toimesta. 

Osa Emyn ryhmistä jää touko-kesäkuussa kesätauolle, 
mutta tilannetta paikkaamaan aloitamme tänä kesänä 
peräti kolme kesäryhmää. Kaikista lisätietoja ilmoitus-
tauluilta tai Emyn kotisivuilta. Kesäliikkis- kesäliikun-
taryhmä, joka keskiviikko klo 13 - 14.30 Lilla Karyllin 
pihamaastossa. Ryhmä aloittaa ke 28.5. ja jatkuu koko 
kesän. Fillariryhmä, maanantaisin 9.6. - 28.7. klo 13-14, 
mukana Arttu. Ryhmä retkeilee pyöräillen. Jos sinulla 
ei ole omaa pyörää, kysy Artulta mahdollisuutta lainata 
Emyn pyöriä.  Jo toukokuussa,  perjantaina 16.5. aloittaa 
Emyn kahvakuularyhmä, joka kokoontuu Lilla Karyllin 
edustalla perjantaisin klo 13.30-14.30.  Kaikki ryhmät so-
pivat kaikille ikään, kokoon, kuntoon ja mielialaan katso-
matta. Tule mukaan löytämään yhdessä liikkumisen 
ilo!

Valoa kevääseen!    Riikka

3.5.

8.5.

8.5.

8.5.

9.5.

13.5.
13.5.

14.5.
14.5.

20.5.

22.5.

4.6. 

5.6.

8.6.

Kuukausikokous
Meriemyssä
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Päiväristeily Tallinnaan
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Kokoukset 
Emyn kuukausikokous
lauantaina 3.5. Meriemyssä klo 14. Kokous on 
kaikille avoin, tule mukaan ideoimaan Emyn toi-
mintaa.

Esittelytiimi & Tiedotustoimikunta
Tervetuloa mukaan valitsemaan materiaalia  ja 
tekemään Emy-tiedotetta sekä esittelemään yh-
distystä. Kokoonnumme to 15.5. klo 11 Lilla Ka-
ryllin yläkerran siniseen huoneeseen. Kiitoksena 
osallistujille talkoolounas.

Emyn 30-vuotisjuhlien 1. kokous
torstaina 22.5. klo 13 Lilla Karyllissa. Tervetu-
loa mukaan, jos haluat osallistua Emyn keväällä 
2015 järjestettävien juhlien suunnitteluun ja jär-
jestelyyn. 

Tapahtumat
Kaiken keskellä -tapahtuma 8.5. klo 15-
18 Espoon keskuksessa Entressen kirjastossa. 
Lisätiedot sivulla 8.

Selvästi kivaa ke 14.5. klo 10
Espoon keskuksessa Pappilantiellä. Lisätiedot 
sivulla 12.

Matinkylän Kyläkarnevaalit ti 20.5. 
klo 14-18. Lisätiedot sivulla 13.

Kuvia Saksasta ti 27.5. 
Lilla Karyllin olohuoneessa klo 13 alkaen, Mika 
näyttää valkokankaalle Saksaan suuntautuneen 
taidematkan  (Olavi F.,  Jaana J. ja Mika P.) ku-
vausantia. Tervetuloa!

Emyläisten Puutarhajuhlat su 8.6. Lilla 
Karyllin pihalla klo 12-15. Tapahtuman jälkeen 
pidetään Emyn kuukausikokous. Jos haluat 
esiintyä tapahtumassa, ilmoittaudu Riikalle p. 
050 367 2676 tai riikka.koola(at)emy.fi. Tarkem-
mat tiedot tapahtumasta kesäkuun tiedotteessa.  
 

Retket
Retki Finnoon luontopolulle to 8.5.
Mennään yhdessä tutkimaan keväistä luontoa, 
kävelemään (kävelyä kertyy yhteensä noin 2 km) 
ja tarkkailemaan lintuja. Retkelle lähdetään Lilla 
Karyllista klo 17.30. Retki on osa Torstain toimin-

tailtoja, tervetuloa mukaan!

Liikuntaretki Oittaalle pe 9.5., 
jossa liikuntatoimen järjestämä liikuntapäivä. 
Yhteislähtö kaupungin bussilla Espoon keskuk-
sen juna-asemalta klo 9.45. Ohjelmaa klo 10.30 
-14.  Ilmoittaudu ilmoitustaulujen listoille 8.5. 
mennessä.  Emystä otetaan pienet eväät, otat-
han mukaan säänmukaiset vaatteet, hyvät ken-
gät ja oman vesipullon. 

Päiväristeily Tallinnaan ti 13.5.
Eckerö Linen m/s Finlandia lähtee Helsingin 
Länsiterminaalista klo 8.30 ja palaa Helsinkiin 
klo 21.15. Tallinnassa aikaa noin 7 tuntia. Huo-
mioithan jaksamisesi aikaisempaa pidemmän 
Tallinnassa oloajan vuoksi, laivalle ei voi jäädä!. 
Ohjelmassa nähtävyyksiin tutustumista ja/tai os-
toksien tekemistä. Retken omavastuuhinta on 
15€. Jokainen maksaa itse seutumatkat ja ateri-
at. Retki on täynnä,  mutta peruutuspaikkoja voit 
kysyä Pirjolta p. 050 310 7980. 

Retki eläintalo Tropicarioon to 22.5.
Yhteislähtö Meriemystä klo 13. Emy maksaa 
seutumatkat ja opastuksen (mikäli vähintään 7 
osallistujaa). Osallistujat maksavat itse sisään-
pääsyn (10-12 e/hlö). Retki toteutuu mikäli vä-
hintään 5 ilmoittautuu mukaan viimeistään 16.5. 
Lisätietoja www.tropicario.com

Retki Vasikkasaareen ke 4.6.
Kaikki mukaan Espoon järjestöjen yhteisön ret-
kelle Isoon Vasikkasaareen! Lisätiedot s. 11. 

Kalastusretki Linlooseen to 5.6. 
Omat kalastusvälineet ja luvat mukaan, Emystä 
otetaan eväät. Ilmoittaudu Lilla Karyllin tai Merie-
myn listoihin ti 3.6. mennessä. Mukaan mahtuu 
7 lähtijää. Lähtö Lilla Karyllista klo 9.30 ja paluu 
n. klo 16.00. Lisätietoja Tomilta p. 044-562 3770.

Vertaistukihenkilöt
Emyn vertaistuki on lyhytkestoista yksilövertais-
tukea, joka on maksutonta tuettavalle ja tukijan 
kulut korvataan tarvittaessa. Sisällön voivat tu-
kija ja tuettava sopia keskenään. Tuki voi olla 
keskustelua sekä Emyyn ja muihin paikkoihin 
tutustumista. Vertaistuki ei ole hoitoa korvaavaa 
vaan hoitoa tukevaa toimintaa. Vertaistukiasiota 
koordinoi Riikka,  p. 050 367 2676.
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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 ja pelejä.

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. 09-8632031

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!

Lilla Karyllin
ovet ovat avoinna
• ma-pe klo 9-16.30
• vapaaehtoispäivys-

tys sunnuntaisin klo 
12-16  (varmis-
tathan aukiolon soittamalla)

• to 1.5. suljettu (Vappu)
• to 29.5. suljettu (Helatorstai)
• Tervetuloa!

Sinustako viikonlopun päivystäjä?
Päivystäjäjoukkoon mahtuu lisää vapaaehtoisia. 
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Riikkaan p. 
050 367 2676.

Tietokoneen käytön ohjausta jäsenille
Maanantaisin klo 10-14. Ohjausaika varataan 
etukäteen Sirpalta p. 050 310 7982. 

Talkootöitä tarjolla arkipäivisin
Lilla Karyllin talkoita pidetään maanantaista per-
jantaihin, joka arkipäivä. Talkoisiin osallistumista 
varten saavutaan paikalle ennen klo 10 aamulla 
ja ilmoittaudutaan talkoisiin talkoovastaavalle.

Talkoiden aluksi jaetaan yhdessä päivän talkoo-
työt, jotka voivat olla esimerkiksi siivousta, ruo-
anlaittoa, pihatöitä tai postitusta. Sitten suunni-
tellaan, mitä tehdään päivän talkoolounaaksi ja 
ruvetaan hommiin. Kiitoksena tehdystä talkoo-
työstä jokainen talkoolainen saa syödäkseen 
lounaan. Talkoisiin osallistumista varten kan-
nattaa varata aikaa noin klo 9.45-13. Tervetuloa 
osallistumaan - talkoot ovat avoimia kaikille!

Meriemyn ovet ovat avoinna
• ma-pe klo 9-16.30
• vapaaehtoispäivystyksen ansiosta avoinna 

myös lauantaisin (varmistathan aukiolon soit-
tamalla)

• to 1.5. suljettu (Vappu)
• to 29.5. suljettu (Helatorstai)
• Tervetuloa!

Sinustako viikonlopun päivystäjä?
Päivystäjäjoukkoon mahtuu lisää vapaaehtoisia. 
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Tiinaan p. 
050 310 7987.

Tietokoneen käytön ohjausta jäsenille
Torstaisin klo 10-15. Ohjausaika varataan etukä-
teen Sirpalta p. 050 310 7982. 

Talkootöitä tarjolla ma, ke ja pe
Meriemyn talkoopäivät ovat maanantai, keski-
viikko ja perjantai (arkena). Talkootoiminnan pe-
riaatteet ovat samat kuin Lilla Karyllissa (ks. vie-
reinen palsta). Meriemyn talkootyöt voivat olla 
esimerkiksi siivousta tai ruoanlaittoa. Tervetuloa!
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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

Aukioloajat
• ma-pe klo 10-14
• to 1.5. suljettu (Vappu)
• to 29.5. suljettu (Helatorstai)

Raitin Pysäkillä
on toimintaa
Raitin Pysäkki on kohtaamispaikka kaikille. Kah-
vipöytä on katettuna joka arkipäivä klo 10-14. 
Maukasta kotiruokaa on tarjolla keskiviikkoisin 
klo 12 ja puuroa syödään muina arkipäivinä klo 
12. Ompelukone ja kangaspuut ovat käytettävis-
sä. Emyn työntekijä on läsnä perjantaisin.

Raitin Pysäkin toiminnasta vastaavat Punaisen 
Ristin Kehä-Espoon osasto, Espoon kaupunki, 
Leppävaaran seurakunta ja Espoon mielenter-
veysyhdistys EMY ry. Raitin Pysäkin sähköpos-
tiosoite on raitinpysakki(at)gmail.com. Ruokaja-
kotoiminnasta lisätietoa sivulta 11.

Aukioloajat
• ma, ti, to ja pe klo 9-16
• ke klo 9-18 (paitsi ke 30.4. ja ke 28.5. klo 

9-14)
• to 1.5. suljettu (Vappu)
• to 29.5. suljettu (Helatorstai)

Kylämajassa tapahtuu
Kylämaja on espoolaisten kohtaamispaikka.
Kylämajaan voi tulla pistäytymään kahville, lu-
kemaan lehtiä, oleilemaan, juttelemaan työn-
tekijöiden kanssa tai osallistumaan toimintaan. 
Kylämajan toimintaa ylläpitävät Kalliolan setle-
mentti, Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoi-
mi sekä Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry.

Kangaspuut Kylämajassa
Voit varata Kylämajasta käyttöösi kangaspuut 
yhdeksi viikoksi kerrallaan. Kangaspuiden käyt-
töön saa opastusta tarvittaessa etukäteen va-
raamalla. Loimista (80cm) peritään 4€ maksu. 
Lisätietoja p. 044 964 9652.

Kylämajan ATK-luokka
Kylämajan ATK-luokassa harjoitellaan tietoko-
neen käyttöä joka perjantai klo 13-15. Vapaa-
ehtoinen ATK-tutor Oscar opastaa. Voit ottaa 
myös oman kannettavan tietokoneen mukaan.  
Pe 9.5. atk-luokassa aiheena Windows 8, Win 
XP tuen loppuminen ja tietoturva. 

Toukokuun kirpputori ti-ke 6. - 7.5. 
Tervetuloa ostoksille! Myynnissä myös uusia 
käsitöitä. Jos haluat myydä omia tavaroitasi, 
pöytämaksu on 5 €, kysy vapaita pöytiä p.044-
9649652. 

Lisätietoja
www.kylamaja.fi
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Emyn ryhmätoiminta
Emyn ryhmätoimintaa koordinoi Pirjo Heikkinen.
Pirjolta saat lisätietoja kaikista ryhmistä
pirjo.heikkinen(at)emy.fi tai p. 050 310 7980.
Tervetuloa mukaan!

LIIKUNNALLISET
RYHMÄT

Jalkapallojoukkue FC Askel
siirtyy ulkokauteen toukokuussa. Uudet ajat ja 
paikat ovat: maanantaisin Laaksolahden teko-
nurmi (Lähdepurontie 1) klo 16-17, keskiviik-
koisin Keski-Espoon urheilupuiston tekonurmi 
(Kylävainionkuja) klo 16.30-17.30. Pelaaminen 
on maksutonta ja pääasiana hauskanpito. Kaikki 
pelaamisesta kiinnostuneet, taidoista riippumat-
ta mukaan pelaamaan! Tiedustelut Kaj Järvisalo, 
p. 050 552 1049.

Salsaa ja rivitanssia tanssitaan
Espoon keskuksessa
kevään viimeinen kerta on ma 5.5. klo 17-18, 
Lagstads skolan salissa (Espoonkatu 7). Vetäjä-
nä Sanna H. 

Rentoutusryhmä Kylämajassa
maanantaisin klo 9.30-10.45, vielä koko tou-
kokuun.  Päälle mukavat ja tarpeeksi lämpöiset 
vaatteet. Mukana Mari M.

Sählyä pelataan Espoon keskuksessa
tiistaisin klo 17-18 Koulumestarin koulun salis-
sa (Muuralanpiha 3). (6.5. asti)

torstaisin klo 20.30-21.30 Omnian ammatti-
opiston salissa (Kirkkokatu 16). Tiedustelut säh-
lystä Kaj Järvisalo, p. 050 552 1049. (22.5. asti)

Itämaista tanssia tanssitaan
Espoon keskuksessa
kevään viimeinen kerta on tiistaina 6.5. klo 
18-19 Lagstads skolan salissa (Espoonkatu 7). 
Tämän jälkeen kesätauko. 

Sulkapalloa pelataan Kivenlahdessa
kevään vika kerta ke 7.5. klo 19.30-21 Meritorin 
koulun salissa (Merivalkama 9). Mukana Anssi. 

Kuntosalivuoro Espoon keskuksessa
pe 2. ja 9.5. klo 16-17 Keski-Espoon uimahallin 
kuntosalilla (Kaivomestarinniitty 2). Mukana Sir-
pa tai Arttu. 

Kahvakuulatreenit 
Kun kuntosali jää kesätauolle, voit jatkaa kesällä 
kahvakuulan parissa. Kokoonnumme Lilla Karyl-
lin edessä klo 13.30 alkaen perjantaisin 16.5., 
23.5., 30.5., 6.6. ja 13.6. ja treenaamme n. tun-
nin. Mukana Sirpa tai Arttu. Kaikki mukaan, käy-
tämme Emyn kahvakuulia. 

Keilausta Matinkylässä
kevään viimeinen kerta on  ma 19.5. klo 13.30-
14.30. Matinkylän keilahallilla (Gr8, Piispanportti 
12). Yhteislähtö Meriemystä klo 13. Ilmoittau-
du viimeistään edeltävän viikon keskiviikkona 
Meriemyn ilmoitustaulun listalle tai soita p. 09-
8632031. Emy maksaa ratavuokran sekä ilmoit-
tautuneiden keilauskenkien vuokran. 

Kesäliikkis-liikuntaryhmä 
Keskiviikkoisin Lilla Karyllin/Eskon pihalla.  
Alkaa ke 28.5. klo 13 - 14.30. 

KESKUSTELU-
RYHMÄT

Valonpisarat-ryhmä 
pakko-oireisesta häiriöstä kärsiville 
henkilöille Espoon keskuksessa
tiistaina  20.5. ja 10.6. klo 17.30-19. Villa aptee-
kin yläkerrassa (Pappilantie 5). Mukana psykote-
rapiaopiskelija Michel. Ryhmä perustuu vertais-
tukeen ja osallistujien toivotaan ilmoittautuvan 
sekä sitoutuvan ryhmään. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset Pirjo Heikkinen p. 050 310 7980.

Keskusteluryhmä kaksisuuntaista
mielialahäiriötä sairastaville
Kokoontuu toukokuussa ti 13.5. ja ti 27.5. klo 

HUOM! Monet ryhmät jäävät 
kesätauolle touko-kesäkuussa ja 
jatkuvat jälleen elo-syyskuussa. 
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Martat opastuksella, ilmoittautumiset 12.5. men-
nessä suoraan Tiinalle p. 050 310 7987, ti 20.5. 
Retki pelaamaan minigolfia, ilmoittautumiset 
ennakkoon (19.5. mennessä) Tiinalle, ja 3.6. 
Kävely- ja eväsretki Träskendan puistoon, 
sateella syödään eväät sisällä. Ilmot 2.6. men-
nessä Tiinalle. Tämän jälkeen kesätauko. 

Käsityökerho Kylämajassa
keskiviikoisin klo 13 - 14.30, kunkin kerran 
aiheen voit tarkistaa Emyn/Kylämajan ilmoitus-
taululta. 

Yhteislaulutuokio Kylämajassa
keskiviikkona 7.5. klo 12.15 - 13.15. Säestäjä-
nä ja vetäjänä Helena.

Kaikille avoimet toimintaillat torstaisin
Toimintailtoja pidetään Lilla Karyllissa joka 
torstai. Iltoja ohjaa Emyn työntekijä, tiedustelut 
Tiinalta p. 050 310 7987. To 1.5. Ei ryhmää (Vap-
pupäivä). To 8.5. Retki Finnoon luontopolulle 
kävelemään (kävelyä kertyy yhteensä noin 2 km) 
ja tarkkailemaan lintuja. Lähtö Lilla Karyllista klo 
17.30. To 15.5. Marttojen villiruokakurssi ja to 
22.5. Minigolf, joka on kevään viimeinen kerta.

Miesten +55v. ryhmä Kylämajassa
torstaisin klo 13-15. Mukana Pauli. Rohkeasti 
mukaan! (Ei ryhmää to 1.5. ja to 29.5.). 

Yhteislaulutuokiot Raitin Pysäkillä
kevään viimeiset kerrat ovat 9.5. ja 23.5. klo 
12.30-13.30. Säestäjänä ja vetäjänä Helena.

Musaryhmä Lilla Karyllin yläkerrassa
kuuntelee musiikkia perjantaisin klo 12-13  
30.5. asti. Mukana Kim. Tervetuloa!

Bänditaitoryhmä
Lilla Karyllin yläkerrassa
perjantaisin klo 13-14.30 Vetäjänä musiikkipe-
dagogi Sari Jaarila. Tervetuloa mukaan! (13.6. 
asti)

Karaokea Lilla Karyllin yläkerrassa
kerran kuussa, to 22.5. klo 13-15. Mukana 
Satu J.

Levyraati kokoontuu toukokuussa pe 16.5. klo 
14 Meriemyssä. 

18-19.30 Lilla Karyllissa. Tämän jälkeen kesä-
tauko, jatkuu jälleen 2.9. Mukana Reijo, Johanna 
tai Timo. 

English Conversation Group at Kylämaja
Every Wednesday in May at 11.30-13. Everybo-
dy is welcome - come and use your english skills 
with students Slavina & Rozarta.

Meren ja taivaan välillä Meriemyssä
Keskusteluryhmä kokoontuu kerran kuukaudes-
sa torstaisin. Ryhmää ohjaa diakoni Lea Puoti-
niemi (p. 050 375 2585, lea.puotiniemi(at)evl.fi). 
Seuraava kokoontuminen on 22.5. klo 13-14.

Maan ja taivaan välillä Lilla Karyllissa
Tule jutustelemaan kahvikupin äärelle kaikes-
ta maan ja taivaan välillä, mukana pohdiskele-
massa diakonit Virpi Sutelainen ja Timo Lounio. 
Tämä uusi ryhmä kokoontuu maanantaisin 
klo 14.30 9.6 asti, tervetuloa!

TOIMINNALLISET
RYHMÄT

Sielun maisemien maalarit
Lilla Karyllissa Maanantaisin klo 17-19.

Mielen maisemien maalarit
Meriemyssä
Tiistaisin klo 17-19. Kaikki ovat tervetulleita mu-
kaan maalausryhmiin löytämään maalaamisen 
ja värien ilo. Molemmat ryhmät toimivat Olavin 
ohjauksella. Taitovaatimuksia osallistujille ei ole.

Järjestökadun teatteriryhmä
Espoon keskuksessa
Tiistaisin klo 13.30-15 ESKOn salissa (Pap-
pilantie 2). Ohjaajana teatteriopettaja Jenni Mä-
kelä. Et tarvitse aiempaa kokemusta näyttele-
misestä. Ilmoittaudu ennakkoon Pirjolle p. 050 
310 7980. Yhteistyössä Esittävän taiteen koulu 
ESKO, Askel ja Emy. Tällä hetkellä mukaan toi-
votaan lisää väkeä, etenkin miehiä! (14.5. asti)

Nuorten aikuisten avoin ryhmä
Auroranportissa (Aurorankuja 2)
Ryhmä on tarkoitettu 18-35-vuotiaille ja ryh-
mä kokoontuu parillisten viikkojen tiistaisin 
klo 17-19. ti 13.5. Kokkailua Hanna Pikkaraisen / 
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Mielihyvän metsästystä 
Lilla Karyllissa 

Mielihyvää metsästetään yhdessä
toimimisen keinoin ti klo 15-16.30
Toimintaa järjestävät sosionomiopiskelijat

Taru ja Saara.
 • Ti 6.5. Kokkaillaan ensin pizzaa ja

sen jälkeen katsotaan yhdessä elokuva. 
 Tämä ryhmäkerta ei lopu vielä klo 16.30!

Tervetuloa!
 

Rentoutumisryhmä Retiisi Meriemyssä
Ryhmä kokoontuu koko kevään ajan tiistaisin klo 13.30-15.
Ryhmän ohjaajina toimivat sosionomiopiskelijat Juulia Kinnunen ja
Anna-Leena Kulonen. Ryhmässä tehdään erilaisia
harjoituksia ja leppoisia aktiviteetteja:
tavoitteena hyvä mieli ja positiivinen tunnelma.

Tervetuloa!

Kaiken keskellä
to 8.5. klo 15-18

Entressen kirjastossa

Espoon keskuksen vuosittainen 
Meistä on moneksi -kaupunkitapahtuma 

saa odotettua jatkoa uudella nimellä: 
Kaiken keskellä - Espoon keskus.

Tapahtuma kokoaa Espoon keskuksen 
asukkaat, yhteisöt ja yrittäjät

yhteen esiintymään, esittelemään toi-
mintaansa ja verkostoitumaan 

Entressen kirjastoon.

Tervetuloa!

Haravahumpat
to 8.5.  klo 10. alkaen
Kevättalkoot, siivouspäivä Villa Apteekin ja 

Lilla Karyllin piha-alueilla.

Puolen päivän aikaan talkooväelle lounas.

Kaikki mukaan siivoamaan!
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Tule vapaaehtoiseksi
Pieni ele -vaalikeräykseen

Emy ja Mielenterveyden keskusliitto ovat mukana Pieni ele -vaalikeräyksessä EU-vaalien äänes-
tyspaikoilla (sekä vaalipäivänä 25.5. että ennakkoäänestyspaikoilla ennakkoäänestyspäivinä). 
Emy hakee nyt vapaaehtoisia lipaskerääjiä Espoon äänestyspaikoille, tulisitko Sinä?

Keräyksen tuotto jaetaan mukana olevien 18 kotimaisen vammais- ja terveysjärjestön kesken. 
Tuotosta 50% jää keräykseksestä vastaaville yhdistyksille (mm. Emy) ja lopuilla katetaan kulut 
sekä jaetaan valtakunnallisten keskusjärjestöjen kesken (mm. MTKL). Emy korvaa vapaaehtois-
tensa Espoon sisäiset matkat sekä maksaa ateriakorvauksen.

Ilmoittaudu mukaan talkoisiin 20.5. mennessä!
kaj.jarvisalo(at)emy.fi tai p. 050 552 1049

www.pieniele.fi

Mahdollisuuksien paja®
Rasittaako sinua omassa elämässäsi jokin pulmatilanne, johon haluaisit muutosta? Ehkä 
itseluottamuksesi kaipaisi vahvistumista tai haluaisit kenties vain paremmin ohjata omaa elämääsi 
onnellisemmaksi. Jos jotain tällaista pyörii mielessäsi etkä oikein tiedä, kuinka lähteä liikkeelle, 
niin tule juttelemaan. Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on maanläheinen ja myönteinen tapa 
kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Ajattelutavan periaatteita ovat 
asiakaslähtöisyys ja yhteistyö, positiivisuus, luovuus, huumori ja kannustaminen.

Tervetuloa juttelemaan, keskustelu on maksutonta! 
Keskustelukumppanina Ossi Salin, joka on lehtori, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori ja 
opiskelee psykoterapeutiksi Lyhytterapia-instituutissa. 
Sovi rohkeasti keskusteluaika itsellesi Pirjon kautta p. 050 310 7980.

Sanasopukka Emyssä 
Aspa-säätiön Tandem- projekti videoi marraskuun 2011 ja joulukuun 2012 välisenä aikana 165 
mielenterveyskuntoutujan kokemuskertomusta kiertämällä eri puolilla Suomea Sanasopukka- 
teltan kanssa. Projekti on käyttänyt näitä kertomuksia monin eri tavoin palvelujärjestelmien 
kehittämistyössä.
 
Nyt Sanasopukka lähtee liikkeelle näyttelytilaksi muuttuneena. Sanasopukka-näyttely esittelee 
videoin, kuvin ja sanoin sitä, mikä kuntoutujien mielestä on mielenterveyspalveluissa hyvää tai 
vaatii erityisesti kehittämistä. 

Sanasopukka esittäytyy Terassikahviossa tiistaina 13.5. klo 11-13 
ja Meriemyssä keskiviikkona 14.5. klo 13 alkaen. Tervetuloa!

Senioripysäkki-ryhmä Tapiolan kirkolla
Luottamuksellinen 15 kerran keskusteluryhmä yli 60-vuotiaille, jotka tuntevat itsensä 
yksinäisiksi tai masentuneiksi. Ryhmään osallistuminen edellyttää sitoutumista ryhmän 
kestoon. Ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 14 - 15.30 (ryhmä alkaa kun ryhmässä on vähintään 
5 osallistujaa). Hae ryhmään soittamalla ryhmänohjaaja Riikalle, p.050-367 2676 tai sähköpostilla, 
riikka.koola(at)emy.fi. Yhteistyössä HelsinkiMissio ja Tapiolan seurakunta.  
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Mieli Maasta ry:n ryhmät Espoossa
Tapiolan kirkolla ke klo 18-20.15

Vetäjänä Lulu p. 040 757 3228
Raitin Pysäkillä ti 17.30-19.30
Vetäjänä Monika p. 040 700 8188 ja 

Hellevi p. 040 733 0081 

Mieli maasta ry:n ryhmät ovat vertaistukiryh-
miä masentuneille ja heidän läheisilleen.

Seurakuntien diakonian retkipäivät
Kesäkuun retkipäivä to 5.6. 5.6. Hvittorp
ilmoittautumiset Olari, p. 09 8050 7000.

Seurakunnan Kohtaamispaikka
Tapiolan kirkolla. Kohtaamispaikka on avoin ryh-
mä torstaisin klo 12.30-14. Tiedustelut diakoni 
Timo Lounio, p. 0400 415 335.

Seurakunnan Torstaipiiri
mielenterveyskuntoutujien avoin keskusteluryh-
mä, joka kokoontuu parillisten viikkojen torstaina  
Suvelan kappelilla (Kirstinpiha 3). Lisätietoja dia-
koni Anni Vanhanen, p. 050 438 0189.

Mielenterveyskuntoutujien avoin
keskusteluryhmä Hyvä olo
kokoontuu parillisten viikkojen tiistaisin klo 14.30-
15.30 Leppävaaran kirkon Olotilassa (Veräjäkal-
lionkatu 2). Tiedustelut diakoni Harriet Lohikari, 
p. 040 531 1057.

Perjantaiporinat - mielenterveyskun-
toutujien avoin keskusteluryhmä
kokoontuu Soukan kappelilla pe 2.5., 16.5., 30.5. 
ja 13.6. klo 13-14.15 Tiedustelut diakoni Ritva 
Aarnio, p. 040 537 6854.

Omaiset mielenterveystyön tukena 
Uudenmaan yhdistyksen ja seurakun-
nan yhteinen ryhmä mielenterveys-
kuntoutujien omaisille ja läheisille
Ryhmässä jaetaan ajatuksia ja kokemuksia tois-
ten samankaltaisia asioita kokeneiden ihmisten 
kanssa kerran kuukaudessa ma 19.5 klo 18-
19.30 Matinkappelilla (Liisankuja 3). Tule roh-
keasti tutustumaan!

Seurakuntien 
toimintaa ja ryhmiä

MieTe: Luottamuksellinen ja avoin
vertaistuki- ja keskusteluryhmä
Kokoontuu Soukan kappelilla Soukankuja 3, 
maanantaisin klo 18-20. Tiedustelut diakoni Lea 
Puotiniemi 050 357 2585.

Diakonia- ja kappelilounaat
Seurakuntien diakonia- ja kappelilounaat on tar-
koitettu kaikille, joilla on taloudellisia vaikeuksia, 
tai jotka kaipaavat ruokaseuraa. Tule nauttimaan 
herkullisesta kotiruuasta! Lounailla on diakonia-
työntekijä tavattavissa.
Suvelan kappeli, Kirstinpiha 3, ti klo 12-15, 
hinta 2,50€.
Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8, ma ja to 
lipunmyynti alkaa klo 11.30, ja ruokailu klo 12, 
hinta 2,50€.
Soukan kappeli, Soukankuja 3, ti lipunmyynti 
alkaa klo 10.30 ja ruokailu klo 11, hinta 2,50€. 
Ei lounasta 20.5.
Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, ti klo 
11.30-12.30, hinta 3€.
Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, ma klo 13-13.30, 
hinta 2,5€.
Matinkappeli, Liisankuja 3, to klo 13-13.30, 
hinta 2,5€.
Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti klo 
12-13, hinta 4€.
Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, to klo 12-
13, hinta 4€.
Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, ti lipunmyynti 
klo 11.30, hartaus klo 12, lounas klo 12.15.
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Ilmaiset ateriapaikat Espoossa
Vähävaraisille ja muille tarvitseville on tarjolla il-
maisia aterioita. Muutokset ja poikkeukset ovat 
mahdollisia.

Espoon Asumisluotsi, Lokirinne 1, keittolou-
nas ke klo 11-13 ja aamupuuro ma, ti, to ja pe 
klo 10-12. Asumisluotsi on Espoonlahdessa ja 
se toimii palvelukeskuksena, joka on keskittynyt 
asumiseen liittyviin ongelmien ratkaisuun, palve-
luohjauksen sekä elämänhallinnan tukeen Yh-
teystiedot p. 050 327 0105, tarja.savonlahti(at)
sininauha.fi

Espoon Ankkuri, Matinkartanontie 16 B, (Ma-
tinkylä) diakonia-aamiainen arkisin klo 9-10 
(puuro, leipä, kahvi ja mehu). Espoon Ankkuri 
on avopalvelukeskus pääsääntöisesti erilaisista 
päihdeongelmista kärsiville täysi-ikäisille miehil-
le ja naisille. yhteystiedot: p. 010 231 3760, tiina.
kaleva(at)samaria.fi

Ilmaiset ateriat ja 
ruokajakopaikat

Elintarvikejakelua Espoossa
Elintarvikkeita jaetaan avustusta tarvitseville niin 
kauan kuin jaettavaa riittää. Muutokset ja poik-
keukset 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. Lei-
päjakoa ma-pe klo 10-13.

Manna-Apu ry, Terveyskuja 2 E 8 (Espoon kes-
kus), yhteystiedot: p. 040 040 1114. Elintarvik-
keita ti, to ja pe klo 10–12

Espoonlahden seurakunta, Espoonlahden kir-
kon aulatila, Kipparinkatu 8 (Espoonlahti),
yhteystiedot: p. 050 375 2585. Leipää ja muita 
elintarvikkeita jaossa ma-la (ei arkipyhinä) jono-
tusnumeroiden jako alkaa klo 8 ja ruokajako al-
kaa klo 9.

Raitin Pysäkki, Konstaapelinkatu 1, yhteystie-
dot: p. 09-5102792, raitinpysakki(at)gmail.com. 
Elintarvikkejako (leipää ja vihanneksia) ti ja pe 
alkaen klo 10. Maitotuotejakoa useimmiten ke 
alkaen klo 12.

Espoon Ankkuri, Matinkartanontie 16 B (Ma-
tinkylä), yhteystiedot: p. 010 231 3760, tiina.
kaleva(at)samaria.fi Leipäjakoa ke klo 9-14.

Espoon Järjestöjen Yhteisön perinteinen kesäretki 
Isoon Vasikkasaareen ke 4.6.2014

EJY,  Espoon kaupungin liikuntapalvelut, Päivänselvä ry ja Emy järjestävät jo perinteeksi 
muodostuneen yhteisen kesäretken keskiviikkona 4.6. Päivä käynnistyy klo 10 aamujumpalla 
ja päivän aikana on tarjolla jos jonkinlaista kaikille sopivaa tekemistä. Retkellä on myös 
saunomismahdollisuus. Tilausvene lähtee Nokkalan venesatamasta klo 9 ja paluu samaan 
paikkaan klo 15.30. Yhteislähtö Matinkylän asukastalon (Matinkatu 7) edestä klo 8.30, josta 
kävellen tai bussilla Nokkalaan (n.2 km).  Yhteislähtö Meriemystä järjestetään, mikäli sille 
on tarvetta ja löytyy vapaaehtoinen vetäjä. Voit myös tulla suoraan venesatamaan. Olethan 
ajoissa paikalla! 
Huom! Otathan oman vesipullon + vettä sekä  riittävät eväät mukaasi. Emystä mukaan 
otetaan pienet eväät (makkaraa, leipää). 
     
Ilmoittaudu ti 27.5. mennessä ilmoitustaulujen listoille tai soittamalla p. 09-859 2057. 

Tervetuloa!
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Lukijoiden lähettämiä runoja

RUNO RUNOILUSTA
 
Pöydällä edessäni
on valkoinen paperi
ja
kädessäni on kynä.
Koetan luoda runon.
Katselen kotiani.
Stereoista
soi kantrimusiikki.
Olen
kiintynyt kotiini,
joka on
asujansa mukainen.
Jokainen voi kirjoittaa
runon -
Runo on
sanoja peräkkäin!
 

Jorma K.

Toukokuu

Aurinko lämmittää niityn kukkia
pari lummetta jo kukkii 
lähteellä.
Peippo, mustarastas ja kiuru
visertävät puiden lehvistössä.
Pieni puro solisee
kivien välissä.
Auringon valo maalaa
talon seinän oranssiseksi.
Kesä on lähellä.

Tuula Viljasalo

Selvästi kivaa! 
 ke 14.5. klo 10-14
Pappilantie 5-7, Espoon keskus

Villa apteekin ja Lilla Karyllin piha-alueella (Askel ja Emy)

Tapahtuman ohjelmassa
    Musiikkia Uolevi’s Blues, luontopolku, leikkimieliset kisat, 

         teatteriesitys, arpajaiset ja vaatekirppis

Tarjolla makkaraa, kahvia, teetä, mehua

Jos haluat esiintyä tapahtumassa, 
ota yhteyttä Kaideen p. 050 552 1049 ke 8.5. mennessä

Miete 
Tapahtui Meriemyssä

Äsken, nyt on 3.4.2014 luin lehteä ja kuuntelin toisella 
korvalla, mitä ihmiset puhuivat. Yht’äkkiä kuulin kuulin, 
kuinka eräs mies sanoi; että on se hyvä, että on katto pään 
päällä ja ruokaa syödä. Hän oli kiitollinen siitä, mitä hänellä 
oli.

Jumalan huolenpidosta Raamattu puhuu Matteuksen 
evankeliumissa luku kuusi jakeet 25-34.

Tyytyminen siihen, mitä meillä on, se on viisautta.

Tmo Ahonen
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Lukijan postia
Mun Mussuni!

Kertoisin ihan tosi jutun minun Ludvig kissastani. Oli pahanlainen tilanne minulla itselläni, 
kun tuuperruin veskiin. Olin tuona päivänä kanssa puuhannut, olin muun muuassa Sirpan 
ATK-tunnilla Emyssä Kivenlahdessa ja kotosalla sitten puuhailin ja olin kovin väsynyt ja yritin 
nukkua. Olin vahingossa pistänyt insuliinia väärin, kun piti pistää pitkä insuliini niin olinkin 
pistänyt vahingossa  lyhyttä, jopa tappavan annoksen. 
Sitten tosiaan olin kupsahtanut vessan lattialle. 
Kissani huomasi tapahtuman ja oli moukunut tosi 
kovaa apua omalla tavallaan. 

Minun äiti kuuli Ludvigin moukunan ja ajatteli, mikä 
sillä nyt on?! Kaitpa se oli outo näky, kun äitee 
huomasi minun makaavan veskissä, no sitten 
hän soitti ambulanssin ja se oli tullut tosi nopeaan 
paikalle. Minulla oli silloin jo sydän pysähdyksissä ja 
ambulanssi henkilökunta sai minut hereille. Tajuihin 
tulin tosin vasta Jorvin sairaalan teho-osastolla. Siis kun sydän pysähtyy, niin jos on vaikkapa 
vaan 4-5 minuuttia sydän seis, on myös elämä, eli henki poijjes! Äiti, vaikka se on jo iäkäskin, 
on ollut yli 30 vuotta Töölön tapaturma asemalla töissä 3-vuoro homissa, siinä voi olla väliin 
kovilla ja silloin kyllä oppii tietämään, mikä ihmistä vaivaa.

Mutta nyt siirrytään odottelemaan kesää!

Mukavaa kevättä kaikille! T. Yrjö Varis ja Ludvig kissa!

MATINKYLÄN 
KYLÄKARNEVAALIT

Tiistaina 20.5. KLO 14-18
MATINKYLÄN ASUKASPUISTOSSA, MATINRAITTI 12

  Ohjelmassa mm. kotieläimiä, musiikkia ja tanssiesityksiä.  

Alueella myös kirpputorimyyntiä, herkkuja eri maista sekä tietysti mukavaa 
keväistä yhdessäoloa. Emy osallistuu tapahtumaan.  

Koko perhe on tervetullut vauvasta vaariin! 
Tilaisuuden järjestää Matinkylän Monitoimiset eli alueen toimijoiden yhteisverkosto. 

Emy kaipaa tapahtumaan vapaaehtoisia,  
ilmoittaudu Riikalle, p. 050 367 2676.
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Tulevia tapahtumia Emyssä
Kesäkuussa
Kesäretki Vasikkasaareen ke 4.6.
Puutarhajuhlat su 8.6.
Helsinki –päiväretki 12.6.
Päiväretki Ateneumiin to 26.6. 

Heinäkuussa
telttaleiri Linlossa vk 29

Piirros: M.U.
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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!

Emy yhdistyksenä & 
työntekijöiden yhteystiedot 

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo Mentalhälso förening EMF rf) on mielenterveyskun-
toutujien potilasyhdistys. Tarkoituksenamme on yhdistää ja aktivoida Espoon ja lähikuntien alu-
een 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. An-
namme 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 IBAN-
tilinumero: FI07 40550010120729, BIC-koodi HELSFIHH. Maksaessasi laitathan viestikenttään 
nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Jäsenmaksun voi maksaa myös käteisellä Emyn ohjaajal-
le. Jäsenyys kannattaa, mutta moneen yhdistyksen toimintaan voit osallistua, vaikket olisikaan 
jäsen.

Luottamus- ja toimihenkilöt
Puheenjohtaja  Tomi Ojala  Varapuheenjohtaja Janne Niemi
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   Eeva Räty   p. 050 310 7983  
Ohjaaja   Risto Hannukka  p. 050 310 7984
Ohjaaja   Bouchra Fathallah  p. 050 310 7981
Ohjaaja  Arttu Pöyhtäri p. 050 312 5193
Järjestötyöntekijä  Sirpa Strömberg  p. 050 310 7982 
Järjestötyöntekijä  Satu Jääskeläinen  p. 050 310 7986

Emyn arvot: jäsenlähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, 
avoimuus, yhteisöllisyys, toiminnallisuus

KAHVIKULMA
Aurorakoti, Träskandan puisto

Avoinna:
 ti-pe klo 10.30-14

la-su klo 12-15
Suljettu to 1.5. (Vappu)

Suljettu to 29.5. (Helatorstai)

TERASSIKAHVIO 
Jorvin sairaala, psykiatrian yksikkö
Avoinna:
ma-pe klo 9.30-14.30
Suljettu to 1.5. (Vappu)
Suljettu to 29.5. (Helatorstai)

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
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