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Mielenterveysviikko 2019

Emyn kuulumisia

Mielenterveyden häiriöt ovat sairauksia samoin kuin
fyysiset sairaudet. On tärkeää muistaa ja muistuttaa, että ihminen ei ole diagnoosi, eikä sairaus, vaan hänellä
on sairaus. #taklaastigma #mielenterveysviikko

Täällä pohjoisessa luonto valmistautuu talveen, pimeämpi vuodenaika ottaa vuoronsa. Ties vaikka ensilumi saataisiin jo kohta puistonurmikoita
valaisemaan?
Mieli tekisi hieman vetäytyä säästöliekille. Parasta lienee kuitenkin pysyä liikkeessä ja harrastaa
omien voimien puitteissa, ehkäpä joskus hieman itsensä ylittäenkin. Lepo sopivassa suhteessa on toki
myös tärkeää. Emyn monipuolinen ohjelma tuo marraskuuhun iloa ja huvia. Toivottavasti sinäkin löydät
tästä lehdestä mieleisesi ja tulet mukaan!
Marraskuussa ensimmäisellä viikolla kisataan Avomielin-yhdistysten biljardimestaruudesta Kivenlahdessa (ilmoittaudu mukaan joukkuueseemme!), toisella viikolla järjestetään syysleiri Velskolassa
ja syyskokous Valoemyssä. Kolmannella viikolla on
Mielenterveysviikko ja neljännellä viikolla retkeillään.
Loppukuusta ehdit vielä ilmoittautua mukaan pikkujouluihin, vaikka mikset tekisi sitäkin jo heti miten?
Näiden mukavien menojen lisäksi kaikki, lähes kuusikymmentä ryhmää,
kokoontuvat ryhmäkalenterin ja tämän
lehden tietojen mukaisesti. Marraskuusta tulee mainio yhdessä tekemällä. Emyssä
nähdään!

Kynttilätapahtuma su 17.11.
Kynttilätapahtuma itsemurhan
tehneiden muistolle käynnistää
Mielenterveysviikon. Sytytämme
kynttilät
Espoon keskuksessa Tuomiokirkon edessä klo 18, minkä jälkeen nautimme iltateet
Pitäjäntuvassa (Kirkonmäentie 2). Tapahtuma yhteistyössä Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Lämpimästi tervetuloa!

Mielenterveysmessut ti ja ke
Helsingin Kulttuuritalolla (Sturenkatu 4) ti 19.11. klo
9-17 ja ke 20.11. klo 9-16. Messuilla on kattavaa tietoa
hoito- ja kuntoutuspalveluista, järjestöistä, viranomaisista, koulutuksesta ja mielenterveyden tukemisesta.
Emy esittäytyy messuilla Avomielin-kumppanien kanssa yhteisellä osastolla. Messuille on vapaa pääsy!

Avomielin marrasiltamat to 21.11.

Tiina :)

Tervetuloa katkaisemaan kaamos ja nauttimaan tunnelmasta! Ohjelmassa mm. herkullista ruokaa, tanssittavaa
musiikkia esittävä bändi, karaoke ja tietysti rentoa yhdessäoloa. Halutessasi voit kuvauttaa itsesi kuvauspisteessä. Tule mukaan viihtymään! Iltamat järjestetään
Puotinkylän-Marjaniemen Työväentalolla ja opastus iltamiin Puotilan metroasemalta klo 16.20, ovet aukeavat
klo 16.30. Emyläisille liput ennakkoon Tiialta tai Eevalta
2€ (liput ovelta 3€, mikäli niitä vielä riittää).
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Hauskaa Valoemyssä pe 22.11.
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Valoemyssä esiintyy
improryhmä Lollaattori klo 13 ja avoimet
ovet kohtaamisineen
ovat klo 9-14.30. Tervetuloa tutustumaan,
moikkaamaan ja nauttimaan esityksestä.

Ajankohtaisia
Kutsu Emyn syyskokoukseen
Emy kutsuu jäsenistönsä sääntömääräiseen syyskokoukseen Valoemyyn torstaina 14.11.2019
klo 17.30. Ovet avataan klo 17,
jolloin aloitamme tarjoiluilla, kokous käynnistetään klo 17.30. Esityslistalla tulee olemaan Emyn
toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle
2020, jäsenmaksun suuruudesta
päättäminen sekä neljän hallituksen jäsenen valinta ja puheenjohtajan valinta. Kokouksen materaaliaalia löydät tästä lehdestä.

Emyn kuukausikokous
Marraskuun kokous on lauantaina 9.11. klo 13 Meriemyssä.
Kokouksessa suunnitellaan yhdistyksen toimintaa. Käymme läpi retkitoiveita ja muita aloitteita.
Kokous on avoin kaikille. Aloitteita ja ideoita voi esittää kohtaamispaikan aloitelaatikoiden tai
emy.fi sivujen kautta, mutta kannattaa tulla itse mukaan kertomaan lisää omasta ehdotuksesta! Kokouksen jälkeen kokoontuu
Kaikukorttiryhmä klo 14.

Retki
Tekniikan
museoon ja pistäytyminen
Pasilan Triplaan
Lähde mukaan retkelle Helsingin Vanhakaupungissa sijaitsevaan Tekniikan museoon torstaina 28.11. Yhteislähtöä varten
kokoonnumme Lilla Karylliin klo
12. Tekniikan museo on ikkuna
suomalaisen tekniikan ja teollistumisen historiaan. Museoon on
torstaisin vapaa pääsy. Emy tarjoaa yhteislähtijöiden matkat. Paluumatkalla pistäydymme Pasilan
uudessa kauppakeskus Triplassa
vaikkapa omakustanteisella iltapäiväkahvilla ennen junamatkaa
Espooseen. Ilmoittauduthan mukaan Lilla Karyllin tai Meriemyn ilmoitustaululle (tai p. 09 859 2057)
viimeistään 26.11. Tervetuloa!

Järjestökadun pikkujoulut

Startti Emyn vapaaehtoiseksi
Järjestetään ti 26.11. klo 16-18 Villa
Apteekissa, Pappilantie 5. Kiinnostaako sinua vapaaehtoisena toimiminen,
muttet tiedä mistä aloittaa? Tule Espoon mielenterveysyhdistyksen järjestämään 2 h vapaaehtoiskoulutukseen! Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
virpi.guttorm(at)emy.fi tai 050 310
7981. Koulutus on suunnattu niin tutuille emyläisille kuin uusillekin tuttavuuksille, tervetuloa!

Haluatko mukaan
kaveriporukkaan?
Yhdistämme ihmisiä 3-4 henkilön kaveriporukoihin. Ajatuksena vähentää
yksinäisyyttä eli tavata ja tutustua, jutella vaikkapa kahvikupposen äärellä. Vertaiskaverit toimivat toisilleen
vapaaehtoisena matalan kynnyksen
vertaistukena. Ilmoittaudu Virpille p.
050 310 7981.

Pappilantien toimijoiden yhteiset
ja kaikille avoimet pikkujoulut järjestetään pe 29.11. klo 12-14 Villa Apteekissa (Pappilantie 5). Tarjolla on joulupuuroa, musiikkia ja
joulupukki.

Opi ompelemaan

Syysleiri Velskolassa

Emyn pikkujoulut

Liity Emyn Google-kalenteriin

Emyn syysleiri järjestetään Velskolan Väentuvassa maanantaista 11.11. perjantaihin 15.11.2019.
Hakuaika leirille oli lokakuussa.

Emyn pikkujouluja vietetään Espoon keskuksen VPK-talolla (Itäinen Jokitie) sunnuntaina 1.12.
klo 12-15. Tule mukaan nauttimaan puurosta, osallistumaan arpajaisiin, laulamaan joululauluja,
katsomaan teatteriryhmän impro-esitystä ja jakamaan kivaa joulutunnelmaa. Ohjelmassa myös
perinteinen lahjojenvaihto, tuo
siis omasi lahjasäkkiin jos haluat! Jos haluat auttaa järjestelyissä,
ota yhteyttä Arttuun p. 050 312
5193.

Emyllä on Google-kalenteri, johon
Emyn vapaaehtoinen kokoaa aina
kuukauden menot kerrallaan. Kalentereita on kolme Lilla Karyll, Meriemy, Valoemy ja Emyn liikuntaryhmien oma kalenteri. Pääset liittymään
kalentereihin klikkaamalla Emyn kotisivujen www.emy.fi etusivulla olevien linkkien kautta. Ohjeita ja neuvoja lisää Älylaitteet haltuun -ryhmässä
Valoemyssä to klo 10 tai Lilla Karyllin
toimintaryhmässä to 28.11. klo 13.30.
Tervetuloa!

Biljarditurnaus
Avomielin-yhdistysten
välinen
biljardikisa järjestetään to 7.11.
Kivenlahdessa. Ilmoittaudu mukaan Emyn joukkueeseen tai
kannustajaksi Eevalle p. 050 310
7984. Mukaan mahtuu 4 kisaajaa
ja 5 kannustajaa/yhdistys. Osallistujille tarjolla kasvisruokalounas.
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Meriemyssä järjestetään kaikille
avoin ompelukoneen peruskäytön
kurssi keskiviikkona 27.11. klo 13-15.
Tervetuloa mukaan oppimaan!

Emyn kohtaamispaikat
Emyn kohtaamispaikoissa Lilla Karyllissa ja Meriemyssä on juttuseuraa ja talkootoimintaa, edullista kahvia ja teetä, päivän lehti, tietokone ja pelejä. Jos toivot
toimintamme tarkempaa esittelyä, soitathan meille etukäteen.

					Ethän jää yksin? Tervetuloa Emyyn!

Kohtaamispaikka
Lilla Karyll

Kohtaamispaikka
Meriemy

Tervetuloa Lilla Karyllin

Tervetuloa Meriemyyn

Pappilantie 7, Espoon keskus
p. 09–859 2057

Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09–863 2031

• arkipäivisin klo 9–16.30
• avoinna vapaaehtoisvoimin useimmiten
sunnuntaisin ja toisinaan myös pyhäpäivinä
klo 12–16 (varmistathan puhelimitse)

• arkipäivisin klo 9–16.30
• avoinna vapaaehtoisvoimin
useimmiten lauantaisin ja toisinaan myös 			
pyhäpäivinä klo 12–16 (varmistathan puhelimitse)

Lilla Karyll on vuonna 1902 rakennettu, yhdistyksen
90-luvulla kunnostama puuhuvila omalla pihalla Espoon
keskuksen Pappilanmäellä, kivenheiton päässä Espoon
keskuksen asemasta ja Espoon vanhasta tuomiokirkosta. Tervetuloa, kohtaamispaikka on kaikille avoin!

Meriemy sijaitsee Ala-Kivenlahden ostoskeskuksessa,
noin viiden minuutin kävelymatkan päässä Kivenlahden merimaisemasta. Kävelykadun varrella sijaitsevaan
katutason kohtaamispaikkaan on helppo piipahtaa
moikkaamaan, nauttimaan kupillinen kahvia, lukemaan
päivän lehti tai vaikka surffaamaan netissä. Ovessa on
koodilukko, joten koputathan rohkeasti, niin avaamme
sinulle oven. Tervetuloa!

Talkootöitä tarjolla Lilla Karyllissa ja Meriemyssä
Lilla Karyllin talkoita pidetään maanantaista perjantaihin eli joka arkipäivä. Meriemyn talkoopäivät ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai (arkena).

Meriemyssä on ompelukone
Voit ottaa oman ompelutyön mukaasi, erivärisiä lankoja
löytyy koneen luota.

Talkoisiin osallistumista varten saavutaan paikalle ennen klo 10 aamulla ja ilmoittaudutaan talkoisiin talkoovastaavalle. Jos poikkeuksellisesti myöhästyt ja olet
tulossa talkoisiin, soitathan siitä kohtaamispaikkaan ennen kymmentä! Talkoiden aluksi jaetaan päivän talkootyöt ja sitten suunnitellaan päivän talkoolounas.

Vapaaehtoiseksi Emyn viikonvaihteisiin?
Päivystäjäjoukkoon mahtuu lisää vapaaehtoisia sekä
Meriemyyn että Lilla Karylliin. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä: Meriemyn asioissa Hannaan p. 050 310
7980 ja Lilla Karyllin asioissa Kaideen p. 050 552 1049.

Talkootyöt voivat olla esimerkiksi siivousta, ruoanlaittoa
ja Lilla Karyllissa myös pihatöitä ja toisinaan postitusta.
Kiitoksena tehdystä talkootyöstä jokainen talkoolainen
saa syödäkseen lounaan. Talkoisiin osallistumista varten
kannattaa varata aikaa klo 9.45–13.00. Tervetuloa!
Kirpputori Lilla Karyllissa
Lilla Karyllin yläkerrassa on pieni kirpputori, jonne voit
tuoda siistiä ja puhdasta tavaraa ja vaatteita. Kirpputorin hinnat vaihtelevat 0,5–4€. Tule tekemään löytöjä!
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Kohtaamispaikka Valoemy

Marraskuussa

Maapallonkatu 8 E-F, Espoo. Huomaathan, että
sisäänkäynti on Maapallonkujan puolella taloa!

Hauskaa Valoemyssä
Mielenterveysviikon perjantaina 22.11.2019 Valoemyssä esiintyy improryhmä Lollaattori. Tervetuloa nauttimaan puolen tunnin hauskasta esityksestä klo 13 alkaen.

Valoemyn avoimet ovet
•
•
•

maanantaisin klo 9-16
torstaina klo 9-14.30
perjantaina klo 9-14.30

Hyvinvoinnin teematuokiot keskiviikkoisin

Avoimien ovien aikoina voit piipahtaa Valoemyyn
kahville, tapaamaan muita tai vaikka tutustumaan
Emyyn. Muina aikoina kohtaamispaikka Valoemy on
ryhmätoiminnan käytössä.

Valoemyyn kokoonnutaan vaihtelevien hyvinvoinnin teemojen äärelle keskiviikkoisin klo 13-15 (ajalla 11.9.-11.12.2019). Tuokiot ovat avoimia kaikille, joten tervetuloa mukaan silloin, kun sinulle sopii!
Marraskuun teemat
• 6.11. Muistin huolto
• 13.11. Viisi keinoa elää paremmin ja pidempään
• 20.11. Musiikin voima
• 27.11. Vinkkejä painonhallintaan
• 4.12. Myötätuntotaidot

Kurssin ajan avoimet ovet pikku-olkkarissa
Marraskuussa torstaina 14.11., 21.11. ja 28.11.2019
avoimet ovet pidetään pikku-olkkarissa. Kyseisinä päivinä olohuone on Toivon työpaja -kurssin
käytössä.

Lisää Valoemyn ryhmätoimintaa seuraavilta sivuilta!
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Emyn ryhmätoiminta
Emyn ryhmätoiminta on kaikille avointa ja maksutonta. Mukaan sopii tulla ilman ennakkoilmoitusta, ellei ilmoittautumaan erikseen pyydetä. Moniin ryhmiin mahtuu vielä, tule mukaan!

Jalkapalloa

Keilausta

Jalkapalloa pelataan kaksi kertaa viikossa. Pelaaminen on maksutonta
ja pääasiana on hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet taidoista
riippumatta mukaan
pelaamaan! Tiedustelut Kaj Järvisalo, p. 050
552 1049.
• Maanantaisin
Laaksolahden hallissa klo 15.30-17 ajalla
21.10.-11.11. ja klo 15-16 ajalla
18.11.-16.12.2019.
• Futsalia keskiviikkoisin Storängens skolan salissa (Rehtorinkuja 4) klo 17-18 ajalla
25.9.-4.12.2019.

Emyn keilausryhmä kokoontuu tiistaisin kerran kuussa Tapiolan keilahallissa. Syyskaudella keilataan:
vielä 19.11. klo 14-15. Ilmoittauduthan ennakkoon mukaan porukkaan
p. 050 310 7981. Mukana keilaamassa Arja.

Tuolijumppaa
Kaiken kuntoisille sopivaa kehoa
virkistävää tuolijumppaa järjestetään Valoemyssä (iso olohuone) aina maanantaisin klo 10-10.30 ajalla
9.9.-25.11.2019. Tule mukaan!

Jooga
Emyn järjestämä jooga on lempeää ja kaikille sopivaa. Joogaa varten pue yllesi mukavat ja joustavat vaatteet. Ota mukaan pyyhe tai
ohut viltti. Muistathan olla syömättä
ja juomatta puoli tuntia ennen ja jälkeen joogan.
• Maanantaisin Lagstads skolan
salissa (Espoonkatu 7) klo 17-18,
2.12. saakka.
• Perjantaisin ESKOn studiossa
(Pappilantie 2) klo 13.30-14.45,
ajalla 6.9.-29.11. Jos tahdot mukaan, tiedustele p. 050 310 7980.

Sählyä
Emyssä pelataan sählyä kaksi kertaa viikossa. Voit osallistua molempiin vuoroihin tai vain toiseen.
Mailan ja pallon saat tarvittaessa lainaksi, joten tule rohkeasti mukaan
pelaamaan.
• Tiistaisin pelataan Koulumestarin koululla klo 17-18 viikoittain 26.11. saakka. Huom! 3.12.
vuoro on peruttu!
• Torstaisin sählyä pelataan
Ymmerstan
koulun
salissa ajalla 3.10.-28.11.2019 klo
16.30-17.30.

Itämaista tanssia
Itämaista tanssia tanssitaan naisten kesken Lagstadin koulun salissa tiistaisin klo 18-19 (viikoittain
3.12.2019 saakka).

Sulkapalloa
Sulkapalloa pelataan Laurinlahden
koululla keskiviikkoisin klo 17.3019 ajalla 4.9.-4.12.2019. Mailan ja
pallon saat tarvittaessa lainaksi, tervetuloa mukaan!

Vesiliikuntaa
Vesijuoksua tai uintia harrastetaan
yhdessä torstaisin Keski-Espoon uimahallissa 5.12. saakka. Tapaaminen
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klo 16 Keski-Espoon uimahallin aulan sohvien luona. Tiedustelut Virpiltä p. 050 310 7981.

Kävelylenkkiryhmä
Eikö tule lähdettyä yksin lenkille? Ei
se mitään, porukassa se on muutenkin hauskempaa! Yhteislähtö kävelylenkille Lilla Karyllista perjantaisin
klo 14.30. Muista oma vesipullo mukaan! Lenkkeilyä aina perjantaisin
29.11.2019 saakka.

Kuntosali
Emyn kuntosalivuoro on joka perjantai Kannusillanmäen väestönsuojan kuntosalissa. Kuntosalivuoro
on klo 16-17 ajalla 6.9.-29.11. Salilla treenataan mukavassa seurassa
ja tarvittaessa saat opastusta kuntosalilaitteiden käyttämisessä.

Hyvän mielen painonhallintaa
Valoemyssä on alkanut uusi ryhmä
painonhallinnan ja mielen hyvinvoinnin tueksi. Ryhmässä saat tietoa
ja tukea matkalla kohti terveellisempiä elintapoja ja painonhallintaa
mielen hyvinvoinnin näkökulmia
unohtamatta.
Kokoontumiset
25.11.2019 asti Valoemyssä (pikkuolkkari) maanantaisin klo 10.30-12.
Tervetuloa mukaan!

Tukiryhmä ahdistuneille
Tukiryhmä ahdistuneille kokoontuu
Villa Apteekin alakerran
kokoushuoneessa (Pappilantie 5)
parillisten viikkojen maanantaisin
klo 15-16.30 ajalla 16.9.-25.11.2019.
Ryhmässä keskustellaan ahdistuneisuudesta, tehdään erilaisia
tehtäviä ja jaetaan selviytymiskeinoja etenkin vertaistukeen pohjautuen. Tervetuloa mukaan. Ryhmässä
mukana vertaisohjaaja Monika yhdessä Emyn työntekijän kanssa.

Porinaporukka +60-vuotiaille
Suomen Asumisen Apu ry järjestää
Valoemyssä Porinaporukka-toimintaa tiistaisin klo 10-12. Porinaporukat ovat alueen ikääntyneille tarkoitettuja kohtaamispaikkoja, joissa
vietetään aikaa kahvitellen, rupatellen ja ryhmän itsensä suunnitteleman ohjelman merkeissä. Tervetuloa mukaan!

Keskusteluryhmä
kaksisuuntaista
mielialahäiriötä sairastaville
Kokoontuu luottamuksellisesti keskinäisen vertaistuen ja keskustelun äärelle Lilla Karylliin parillisten
viikkojen tiistaisin klo 18-19.30.
Kokoontumiset ajalla 3.9.-10.12. Tervetuloa mukaan!

Keskusteleva teehetki
Kokoonnumme Lilla Karylliin parillisten viikkojen keskiviikkoisin (4.9.-27.11.2019) klo 16.3018. Tervetuloa mukaan avoimeen
keskusteluryhmään!

Hyvinvoinnin teematuokio

kun sinulle sopii! 6.11. Muistin huolto, 13.11. Viisi keinoa elää paremmin
ja pidempään, 20.11. Musiikin voima, 27.11. Vinkkejä painonhallintaan ja 4.12. Myötätuntotaidot.

Savuton tulevaisuus?

Vertaistukiryhmä
tupakoimattomuuden tueksi. Ryhmä kokoontuu
Valoemyssä ajalla 18.9.-27.11. joka
keskiviikko klo 15-16.30. Voit tulla
mukaan ryhmään alusta saakka tai
poiketa ryhmässä silloin, kun siltä
tuntuu. Ryhmä soveltuu myös sähkötupakan käyttäjille, nuuskan käyttäjille sekä heille, jotka ovat ehkä
jääneet kiinni korvaustuotteisiin.
Osallistuminen ryhmään ei
edellytä sitoutumista tupakoinnin
lopettamiseen tai edes vähentämiseen! Pohditaan yhdessä keinoja,
mitkä auttavat. Mahdollisuuksia on!
Lisätietoja Virpiltä, p. 050 310 7981.

+50-vuotiaiden Suomeen
muuttaneiden kotoutumista
tukeva ryhmä
Opitaan yhdessä suomen kieltä ja
kulttuuria 26.9.-28.11.2019. Torstaisin klo 13-15 Chapple, Iso Omena 2.
krs. Kotoutumista tukeva ryhmä on
tarkoitettu +50-vuotiaille Suomeen
muuttaneille.
Ryhmäkerroilla
käsitellään eri teemoja ja sisältö suunnitellaan yhdessä ryhmäläisten kanssa. Ryhmässä puhutaan suomen
kieltä, mutta suomen kielen taito ei
ole välttämätöntä. Arabian, darin ja
farsin kielten tulkkaus. Ryhmä järjestetään yhteistyönä Espoon seurakuntayhtymän, Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:n ja Espoon
maahanmuuttajapalveluiden kanssa. Lisätietoja: Virpi Guttorm p. 050
310 7981

Valoemyn isoon olohuoneeseen
kokoonnutaan vaihtelevien hyvinvoinnin teemojen äärelle keskiviikkoisin klo 13-15 (ajalla 11.9.11.12.2019). Tuokiot ovat avoimia
kaikille, joten tule mukaan silloin,
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Lankaa ja luovuutta
Tervetuloa luomaan erilaisia käsitöitä erityisesti langasta, narusta ja kuteista! Ryhmässä on mahdollisuus
keskittyä yhteen projektiin tai kokeilla uusia käsityötekniikoita - mukavassa seurassa, tietenkin! Ryhmä
on kaikille avoin eikä taitovaatimuksia ole. Kokoonnumme perjantaisin klo 12-14 Valoemyn neukkarissa
(6.9.-29.11.2019), tule mukaan!

Kaikukorttiryhmä
Kaikukortin omaavien ryhmä kokoontuu kerran kuussa lauantaisin
Meriemyyn klo 14-15.30. Ryhmässä tarkastellaan kulttuuririentoja,
erityisesti Kaikukorttitarjontaa, sekä perehdytään vaihtuviin kulttuuriteemoihin. Samalla sovitaan omaehtoisista retkistä. Marraskuussa
9.11.2019. Tervetuloa mukaan! Kaikukortista lisätietoja saat EMY-tiedotteen viimeiseltä sivulta.

Tukiryhmä masentuneille
Tukiryhmä masentuneille on keskustelua, tukea ja selviytymiskeinojen jakamista. Ryhmä kokoontuu
Lilla Karyllissa parittomien viikkojen torstaisin klo 17-18.30 ajalla
26.9.-19.12.2019.
Ryhmää ohjaavat vertaisohjaaja Maaret ja psykoterapiaopiskelija Asta. Osallistujilta edellytetään
luottamuksellisuutta, tervetuloa!

Kuvataideryhmiä kaikille
Emyn kuvataideryhmät ovat avoimia kaikille eikä taitovaatimuksia
ole, tervetuloa mukaan löytämään
kuvataiteen ja värien ilo!
• Sielun maisemien maalarit kokoontuvat Lilla Karylliin joka
maanantai klo 17-19, 16.12.
saakka.
• Ilon maalarit kokoontuvat joka tiistai Meriemyyn klo 16.3018.30, 17.12. saakka.

Emyn ryhmätoiminta
Ethän jää yksin? Olet tervetullut mukaan Emyn ryhmiin!

Leivotaan yhdessä

Musiikkiraati & yhteislaulua

Bänditaitoryhmä

Leivotaan yhdessä Meriemyssä tiistaisin klo 10-12. Tule mukaan! Leivontaryhmä kokoontuu viikoittain
ajalla 3.9.-17.12.2019.

Parittomien viikkojen keskiviikkoisin (joka toinen viikko
20.11.2019 saakka) kokoonnutaan
Kylämajaan musiikin merkeissä. Musiikkiraadissa klo 12-13 kuunnellaan
musiikkia ja keskustellaan (luentosalissa). Lauluryhmässä lauletaan
yhteislauluja klo 13-14 (pianohuoneessa). Voit osallistua molempiin
tai vain toiseen ryhmään, tervetuloa! Ohjaajana Helena.

Emyn bänditaitoryhmä kokoontuu
soittamaan Lilla Karyllin yläkerran
musiikkihuoneeseen perjantaisin
klo 13-14 (6.9.-29.11.2019) musiikkipedagogi Sarin ohjauksella. Tule
rohkeasti mukaan ryhmään!

Teatteriryhmä
Emyn teatteriryhmä kokoontuu tiistaisin klo 12-13.30 ESKOn salissa
(Pappilantie 2). Ryhmässä harjoitellaan ilmaisutaitoa ja näyttelemistä
teatterikoulun opettajan ohjauksessa 17.12. saakka. Ilmoittaudu mukaan ryhmään Hannan kautta p. 050
310 7980.

Avoin kässäilta
Olarin Martat järjestävät Valoemyssä kerran kuukaudessa tiistaisin
avoimen käsityöillan. Mukaan voit
ottaa oman käsityön tai osallistua
yhteisen tilkkupeiton tekoon. Tapaaminen 19.11. klo 18-20. Tervetuloa!

Englanniksi keskustelua
Englannin kielen keskusteluryhmä
kokoontuu treenaamaan kielitaitoa
mukavassa porukassa. Kokoontumiset Valoemyssä parittomien viikkojen tiistaisin klo 17.30-18.30 ajalla
24.9.-3.12.2019. Mukana Marla.

Herkkuja hävikistä
Tuppaavatko juurekset jäämään jääkaapin nurkkaan ja leipää lentämään
biojätteeseen? Tule hävikkiruokaryhmään ideoimaan ja tekemään
helppoja, mutta herkullisia ruokia!
Kokoonnumme keskiviikkoisin Valoemyssä klo 10-13. Tervetuloa mukaan, ryhmä on avoin kaikille! Viikoittain ajalla 11.9.-4.12.2019.

Askartelupaja
Askartelupaja järjestetään Villa Apteekin (Pappilantie 5) yläkerrassa
keskiviikkoisin klo 13-15 (viikoittain 4.12.2019 saakka). Askartelua
eri teemoista ja materiaaleista. Mukana Mirva ja Paula, tervetuloa!

Älylaitteet haltuun
Torstaisin klo 10-11 on Valoemyssä
tarjolla apua ja neuvoja älylaitteiden
käyttämiseen. Ryhmä kokoontuu joka viikko 5.9.-5.12.2019.

Toimintaryhmä Lilla Karyll
Kaikille avoin toiminnallinen ryhmä
kokoontuu Lilla Karyllissa torstaisin
klo 13.30. Ryhmässä on vaihtelevaa
tekemistä, ja samalla voimme tutustua toisiimme. Yhteistyössä Emy ja
HYKS Jorvin alueen psykiatria. Toimintaryhmän syyskuun teemat:
• 7.11. Heijastinpaja
• 14.11. Aliasta
• 21.11. Unelmakartta
• 28.11. Älylaitteet haltuun
• 5.12. Joululahjapaja
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Levyraati
Meriemyn levyraati kokoontuu
klo 13 perjantaisin kerran kuussa:
22.11. Levyraadissa analysoidaan,
muistellaan ja arvostellaan soitettuja kappaleita. Voit ottaa omaa musiikkia mukaan tai valita kappaleen
netistä.

Toimintaryhmä Meriemy
Kaikille avoin
toiminnallinen
ryhmä kokoontuu Meriemyssä parillisten
viikkojen perjantaisin klo
13 ajalla 6.9.-29.11.2019. Tervetuloa!
• pe 1.11. maalaushetki
• pe 15.11. bingo
• pe 29.11. jouluaskartelua

Laululyriikan kirjoituspaja
Tule mukaan laululyriikan kirjoituspajaan. Ryhmässä keskitymme lähinnä biisien kirjoittamiseen, emme
melodiaan. Apuna käytämme Heikki
Salon kirjaa Kahlekuningas. Vetäjänä
toimii Milla. Kokoontumiset perjantaisin 4.10.-8.11.2019 Villa Apteekissa (Pappilantie 5) klo
16.30-18. Tervetuloa!

Omaisille ja läheisille
Emy ja Espoonlahden seurakunta
järjestävät Meriemyssä yhteistyössä
teemailtoja mielenterveystoipujien
omaisille ja läheisille. Illat ovat avoimia ja mukaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua, tervetuloa! Teemaillat
järjestetään kerran kuussa torstaina 28.11. klo 17.30. Tervetuloa!
Kilossa kokoontuu jakamiseen ja keskusteluun pohjaava
ryhmä Edistian tiloissa to 14.11. ja
12.12. klo 17.30. Joulukuun kerta on
ryhmien yhteinen ja se järjestetään
Emyssä Lilla Karyllissa.

Meren ja taivaan välillä diakonin ohjaama ryhmä
Tervetuloa keskustelemaan kaikesta maan ja taivaan välillä Espoonlahden seurakunnan diakonin Liisa
Pohjosen ohjauksella parittomien
viikkojen torstaisin klo 14-15.30 Meriemyssä. Tervetuloa!

Emy kutsuu mukaan
Etkö
ole
vielä mukana Emyn
toiminnassa? Tule etsimään uutta sisältöä
elämääsi tai
kannusta yksinäinen läheisesi ottamaan meihin yhteyttä.
Tavataan ja mietitään yhdessä, miten helpottaa yksinäisyyttä ja saada
päiviin sisältöä. Järjestämme myös
ystäväryhmätoimintaa Espoossa.

Virpi Guttorm p. 050 310 7981 tai
virpi.guttorm(at)emy.fi

Ystäväryhmät
syyskaudella 2019
•

•

•

Otathan ensin yhteyttä!
Osa ystäväryhmistä on
täynnä ja tutustumiselle
on hyvä varata riittävästi
aikaa etukäteen!

Runot

•

•

Ystäväryhmä me-talolla maanantaisin klo 10-11.45, 2.9.9.12.2019 (ei 14.10.).
Monikulttuurinen naisten ryhmä
maanantaisin Valoemyn neukkarissa klo 12-14, 2.9.-9.12.2019.
Ystäväryhmä
Kylämajassa maanantaisin klo 14-15.30,
2.9.-9.12.2019.
Ystäväryhmä Raitin Pysäkillä parittomien viikkojen maanantaisin klo 15-17, 9.9.-3.12.2019.
Ystäväryhmä Unelman kammarissa keskiviikkoisin klo 15-17.

Syys tulee

Lokakuu
Sivellin maalaa kankaalle menneen kesän värit,
lokakuu ja alkava marraskuu, ne tuovat sumuisat aamut ja illat.
Katse siveltimen vedoissa, kuukausien usvan haaleudessa ja
haikeudessa. Erämaa kutsuu kulkijaa, luonto maan tutkijaa.
Auringon kajoa ja veden tihkua. Maalaan kuvia matkalta;
luonnosta. Suppilovahveroita on vielä tarjolla, hieman pakkasen
puraisemia. Mukava on ihailla lintujen muuttoa ja taivaan sineen
katsella. Jokunen lintu on vielä muuttomatkalla. Kiikarit mukana,
kumisaappaat jalassa taivallan mättäältä toiselle reppu selässä.
Ruskan värit mustikanvarvuissa, puissa ja mättäillä. Punertavat
puolukanmarjat; ne viimeiset. Poimin kirpeyden maun suuhun.
Pidän tauon ja juon kahvia termarista, alkaa olla valmista.
Hetki vielä ja kuvalle kehykset, ruskeat kehykset.
Maisema on valmis.
Anne

Ota yhteyttä ja tule
tutustumaan!
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Lehti puusta vaviseepi
päivä yötä pakenee
kohta alkaa tuulla
kovaa ja useasti sateella.
Tervetullut syksyn aika
ja ruskea taika
väreineen enää ompi aikaa
vähän joulunaikaan ihmeeseen
Linnut lentävät etelään,
maihin sinne lämpimään.
Me vain täällä tyydymme
syksysäihin!
Tuula Viljasalo

Syyskokous
SYYSKOKOUS 2019 ESITYSLISTA
Paikka: Kohtaamispaikka Valoemy
Aika: torstai 14.11.2019 klo 17.30
1 § KOKOUKSEN AVAUS
2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN
VALINTA
3 § SIHTEERIN,
ÄÄNTENLASKIJOIDEN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
4 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
6 § TOIMINTASUUNNITELMAN JA
TALOUSARVION VAHVISTAMINEN
VUODELLE 2020
7 § JÄSENMAKSUJEN SUURUUDET ERI JÄSENTYYPEILLE VUODEKSI 2020
8 § HALLITUKSEN JÄSENTEN
KOKOUSPALKKIOIDEN,
KULUKORVAUSTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN
VUODELLE 2020
9 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA (1 VUOSI)
10 § HALLITUKSEN NELJÄN
JÄSENEN VALINTA (2 VUOTTA)
EROVUOROISTEN TILALLE
11 § TILINTARKASTAJIEN VALINTA
12 § ILMOITUSASIAT
13 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Tiivistelmä Emyn
toimintasuunnitelmasta
vuodelle 2020
Täyspitkän
toimintasuunnitelman saat luettavaksesi avaamalla älylaitteellasi oheisen qr-koodin tai saapumalla
puoli tuntia ennen kokousta Valoemyyn ennättääksesi tutustua aineistoon paikan päällä.

Vuonna 2020 jo 35-vuotista taivaltaan juhliva Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Emy) on espoolainen yhdistys, joka tarjoaa
mielekästä tekemistä, seuraa ja vertaistukea mielenterveyskuntoutujille ja muille kiinnostuneille. Emyn
toiminta perustuu mukana olevien
haluun työskennellä vapaaehtoisesti yhdistyksen hyväksi.
Emyn kohtaamispaikkatoiminnan tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä ja edistää osallisuutta,
parantaa sekä Espoossa että lähialueilla asuvien mielenterveyskuntoutujien voimavaroja ja toimintamahdollisuuksia, lisätä kohderyhmän
vaikutusmahdollisuuksia, tukea heikoimmassa asemassa olevia, herättää ymmärrystä mielenterveysongelmia kohdanneita kohtaan sekä
kehittää, juurruttaa ja vahvistaa hyviä käytäntöjä ajan hermolla.
Emyn varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous.
Hallitus kokoontuu noin kuukauden
välein kesätaukoa lukuun ottamatta. Hallituksen kokouksissa jäsenillä
ja muilla seuraajilla on läsnäolo-oikeus. Emy tekee runsaasti yhteis- ja
verkostotyötä yli sektorirajojen. Emy
ottaa toiminnassaan huomioon yhteisen ympäristön.
Emyllä on kolme omaa
kohtaamispaikkaa; Lilla Karyll Espoon keskuksessa, Meriemy Kivenlahdessa ja Valoemy Olarissa. Näiden lisäksi Emyn käytettävissä tilat
Villa Apteekissa ja kumppanuuksiin pohjautuvia kokoontumistiloja sekä liikuntatiloja. Emyn runsas
ryhmätoiminta on yhdistystoiminnan kulmakivi. Emy järjestää kaikille avointa talkootoimintaa. Vuoden
kierron mukaan järjestetään juhlia, tapahtumia, retkiä ja leirejä. Emy
tarjoaa toimintaansa osallistuville
monenlaisia vapaaehtoiseen kansalaisteoimintaan pohjautuvia mahdollisuuksia, opastusta, vertaistukea
ja tukea.
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Toimintaan
osallistuvat
pääsevät vaikuttamaan toiminnan
suunnitteluun, järjestämistapoihin
ja sisältöihin useita eri kanavia pitkin. Osallistujilta, vapaaehtoisilta,
yhteistyökumppaneilta ja työntekijöiltä kerätään näkemyksiä ja palautetta toiminnan kehittämisen ja raportoinnin tueksi.
Emy tarjoaa jäsenilleen
mahdollisuuden osallistua korvaukselliseen kahviotoimintaan sekä mahdollistaa kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun ja työharjoittelun paikkoja niin yhdistyksessä
kuin Espoon kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettavalla Kauklahden puutarhalla. Palkkatuettuun
työhön otetaan työntekijöitä.
EMY-tiedote ilmestyy kerran kuukaudessa ja pääkaupunkiseudun mielenterveysyhdistysten
yhteinen lehti Avomielin ilmestyy
kerran vuodessa Mielenterveysmessuille. Emyllä on ajantasaiset kotisivut emy.fi sekä aktiviiset sosiaalisen
median käyttäjätilit @emyespoo Facebookissa ja Instagramissa. Sosiaalisen median kanavia otetaan käyttöön tarpeen mukaan.
Työntekijät vastaavat toiminnan koordinoinnista. Vähintään
kerran vuodessa työntekijät ja hallitus pitävät yhteisen suunnitteluja kehittämispäivän. Vuonna 2020
kehittämistyön agendalla on viestintään, vapaaehtoistoimintaan ja
tiimityöhön liittyviä teemoja sekä arvopohjan näkyvyyden edistämistä. Emyn työntekijät saavat
tarvittaessa työnohjausta tai ryhmätyönohjausta ja heidän työterveyshuoltonsa on Mehiläisessä.
Yhdistys kannustaa osallistujia Mielenterveyden keskusliiton
koulutuksiin. Työnantajana yhdistys
kannustaa ja tukee työntekijöitään
ylläpitämään osaamistaan ja kehittämään ammattitaitoaan. Emy on
yksi osuuskunta Avustamon omistajista, minkä kautta voidaan tarjota

henkilöille ennakonpidätyksen alaisia töitä. Emylle mahdollinen arvonlisäverollinen toiminta toteutetaan
osuuskunnassa.
Emy kehittyy ajan hermolla, ja yhdistys on avoin uusille ihmisille. Kutsu-hankkeessa kehitetyt hyvät käytännöt jatkuvat osana Emyä,
joten uusia ihmisiä kannustetaan
mukaan toimintaan edelleen. Vuosina 2018-2020 toimiva Tuu messiin! Inspiraatiota ja voimavaroja
kansalaistoiminnasta nuorille aikuisille -hanke keskittyy espoolaisten
mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia kohdanneiden ja/tai sosiaalisesti eristäytyneiden 18-32-vuotiaiden
nuorten aikuisten tavoittamiseen
mukaan vapaa-ajan mielekkääseen,
elämänhallintaa tukevaan ja syrjäytymiskierteitä katkovaan järjestö- ja
harrastetoimintaan.
Vuoden 2019 aikana Emy
heitti kolmet uudet verkot vesille. Rahoitusta haetaan kahdelle uudelle kehittämishankkeelle STEA:lta
ja yhdelle paikalliselle avaukselle. Samaan suuntaan –hanke luotsaisi uutta espoolaista yhteistyön
kulttuuria ja Toivoa toisista -hanke keskittyisi työelämän ja eläkkeen siirtymäkohdan haasteisiin.
Espoon kaupungille yhdessä Kalliolan Setlementin kanssa toimitettu
esitys koskee Espoon uusien alueiden yhteisöekosysteemejä ja uusia
asukastaloja.
Emyn toimintaa rahoittavat
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ja Espoon kaupunki. Emy saa avustusta myös Viola
Raninin säätiöltä, Espoon seurakuntayhtymältä sekä Kirkkonummen ja
Kauniasten kaupungeilta. Varainhankinnan uusien muotojen kehittäminen on myös yhdistyksen
agendalla.
Kiitos vapaaehtoisille!
Kiitos rahoittajille!
		Kiitos sinulle!
Ethän jää yksin?
Tervetuloa Emyyn!

Syyskokous
Emy ry talousarvio vuodelle 2020
Työtoimintatuotot
Jäsentoimintatuotot
Työllistämistuki

40 200€
6 000€
95 203€

Opintokerhokorvaukset, oppisopimus

8 580€

Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
STEA Ak Kohtaamispaikkojen toimintaan
STEA C Samaan suuntaan
STEA C Tuu messiin! (nuoret aikuiset)
STEA C Toivoa toisista
STEA Paikka auki 2
Toiminta-avustukset yhteensä

6000€
155 983€
299 000€
94 000€
122 000€
123 000€
31 000€
669 000€

Tuotot yhteensä
Kulut
Palkat
Henkilöstösivukulut
Talkooruokailu
Työterveyshuolto + työhyvinvointi
Koulutus ja virkistys

824 983€
-514 738€
-116 215€
-25 000€
-14 650€
-8000€

Työtoimintarahat ja vakuutukset

-13 800€

Henkilöstökulut yhteensä

-692 403€

Työtoimintakulut

-37 800€

Jäsentoimintakulut

-39 800€

Vuokrat

-84 200€

Muut kulut

-171 478€

Kulut yhteensä

-102 5681€

Tuotto-/kulujäämä

-200 698€

Jäsenmaksut, lahjoitukset ja muut tuotot

7000€

Varainhankinta yhteensä

7000€

Tuotto-/kulujäämä

-193 698€

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

-500€

Tuotto-/kulujäämä

-194 198€

Avustukset Espoon kaupunki
Toiminta-avustukset Viola Raninin säätiö,
seurakunta
Toiminta-avustukset Kauniainen, Kirkkonummi
Yhteistoimintasopimus Espoon kaupunki
Yleisavustukset yhteensä
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
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2 900€
25 500€
1 880€
164 000€
194 280€
82€

Emyn yhteistyökumppaneiden toimintaa
Ruoka-apua arkeen

Tietoa ja tukea verkosta

Espoon Ankkuri

www.mielenterveystalo.fi

Matinkartanontie 16 B, (Matinkylä)

Tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita,
oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja.

p. 010 231 3760 , tiina.kaleva(at)samaria.fi

•
•

diakonia-aamiainen arkisin klo 9–10 (puuro, leipä,
kahvi ja mehu)
Espoon Ankkuri on tarkoitettu erilaisista päihdeongelmista kärsiville täysi-ikäisille, tarjolla myös

www.terveyskyla.fi/vertaistalo

Konkreettisia vinkkejä ja yhteystietoja
potilasyhdistysten vertaistukipalveluihin,
kokemustarinoita sekä vertaisvideoita.

ryhmätoimintaa.

www.uusimaalaiset.fi

Tutustu yhteisöihin ja yhdistyksiin,
löydä tukea, tekemistä ja tapahtumia.

Manna-Apu ry

Terveyskuja 2 E 8 (Espoon keskus),

Ryhmätoimintaa seurakunnissa

p. 040 040 1114

•

elintarvikkeita jaossa ma, ke ja pe klo 11.30 alkaen.
Kelakortti ja oma kassi mukaan.
Muutto marraskuussa uusiin tiloihin voi vaikuttaa
toimintaan. Tiedustelut Manna-avusta.

Espoonlahden seurakunta

Seurakunnan kohtaamispaikka Tule keskustelemaan
kahvikupin äärelle torstaisin klo 12.30–14 Tapiolan
kirkon olohuoneeseen. Kohtaamispaikassa
mukana diakonissa Sanna Pihlaja p. 050 452 2874.
Kohtaamispaikka on tarkoitettu kaiken ikäisille.

Hyvä Arki ry

Torstaiturinat on avoin keskusteluryhmä
mielenterveyden tueksi parillisten viikkojen torstaisin
klo 13-14.30 Espoonlahden kirkolla. Mukana Liisa
Pohjonen p 040 547 1848.

p. 040 591 9698, info(at)hyva-arki.fi

Meren ja taivaan välillä -ryhmän tiedot sivulta 9.

•

Espoonlahden kirkko (Kipparinkatu 8)
• elintarvikejakelu ma, ke ja pe klo 9 Espoonlahden
kirkko (Kipparinkatu 8), vuoronumerot arvotaan klo
8.40.

Siltakuja 3 B
•
•

kaupoista saatavia elintarvikkeita jaossa ma, ke ja
pe klo 11.30 alkaen niin kauan kuin tavaraa riittää
Aamiaista ma-pe klo 8-9. Seisova pöytä sisältää
kahvia, teetä, aamupuuron, mehua, valmiita juustoja kinkkuleipiä, kakkua, pullaa, hedelmiä ym. Aamupalan tarjoilut vaihtuvat päivittäin. Aamupalan
hinta on 2 euroa (asunnottomille ilmainen).

Lisätietoa: www.espoonseurakunnat.fi

Keskustelutilaisuus

Via Dia

Nouseva mieli – Suomen skitsofreniayhdistys ry järjestää keskustelutilaisuuden "Aito välittäminen vahvistaa
psykoosiin sairastuneen positiivista mielenterveyttä" Tilaisuus järjestetään Sellon kirjaston Akseli-salissa Leppävaarassa perjantaina 22.11.2019 klo 17-19.

Espoon me-talo

Lisätietoja:
http://www.skitsofreniayhdistys.com/ajankohtaista

Via Dia jakaa ruokaa osoitteessa Muurarinkuja 1 Leppävaarassa. Jakopäivät ja -ajat kannattaa tarkistaa internetistä tai Facebookista.

Espoon me-talo Terveyskuja 2 B
p. 044 736 6114, johanna.vakkuri(at)nicehearts.com
Toimintaa lapsille, nuorille ja perheille. Katso kuukausiohjelma facebook-sivuilta: me-talo Espoo tai poikkea
hakemassa paperinen versio talolta.
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Diakonia- ja kappelilounaat

Muita vertaistukitoimijoita Espoossa

Diakonia- ja kappelilounaat ovat tarjolla ihmisille,
joilla on taloudellisia vaikeuksia tai jotka kaipaavat
ruokaseuraa. Diakoniatyöntekijä on tavattavissa
lounaan yhteydessä.

Äidit irti synnytysmasennuksesta
Vertaistukea synnytyksen jälkeiseen masennukseen.
Lisätiedot: https://aima.fi/

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mieli maasta ry
Vertaistukiryhmiä masentuneille.
Lisätiedot: www.mielimaastary.fi

Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, ma ja to klo 1113, 5€
Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, ti ja to klo
11.30-12.30, 3€
Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, ti klo 11.30-13,
4€
Suvelan kappeli, Kirstintie 24, ti klo 12-13, alussa
hartaus, 3€
Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti klo 12-13
alussa hartaus, 4€
Matinkappeli, Liisankuja 3, ti klo 13-14, 3€
Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, to klo 13-14, 3€
Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, ti klo 12.15, 5€
Soukan kappeli, Soukankuja 3, ti klo 11-12, 11.6., 3€
Espoonlahden kirkko, Kipparinkuja 8, ma ja to klo
12-13, 3€. Tiistaisin klo 9-10 maksuton aamupala.

Suomen Moniääniset ry
Mielen sisäisistä äänistä puhuminen on tärkeä askel
kohti tasapainoisempaa elämää äänien kanssa. Vertaistukiryhmässä on mahdollisuus jakaa äänikokemuksia
hyväksyvässä, luottamuksellisessa ilmapiirissä. Tiedustelut p. 040 830 9663 tai toimisto(at)moniaaniset.fi
Syömishäiriöliiton alueyhdistys Etelän SYLI
Järjestää vertaistoimintaa www.etelansyli.fi
Edistia/toimintakeskus Oodi
edistia.fi/kurssitoiminnan-kalenteri/
Surunauha ry
Verstaistukea itsemurhan tehneiden läheisille tarjoaa
https://surunauha.net/helsinki/ (mm. avoin vertaistukiryhmä Sellon kirjastossa).

Asukastalo
Kylämaja

Kohtaamispaikka
Raitin pysäkki

Matinkatu 7, Matinkylä
p. 050 430 3112

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09–510 2792

Avoinna

Avoinna

•

•

ma-pe klo 9-16

arkisin klo 10-14

Tervetuloa Raitin Pysäkin syntymäpäiväkahville

Kylämaja on espoolaisten kohtaamispaikka, jonne voi
tulla pistäytymään kahville, lukemaan lehtiä, oleilemaan, juttelemaan työntekijöiden kanssa tai osallistumaan toimintaan. Kylämajan toimintaa ylläpitävät
Kalliolan setlementti, Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä Emy.
Kylämajassa on avoin olohuone, edullista kahvia
ja monenlaista ryhmätoimintaa. Kylämajassa myös on
ompelukone ja kangaspuut. Ompelua varten kannattaa
varata mukaan omat langat ja kangaspuiden käyttämisestä peritään pieni loimimaksu.

torstaina 7.11.2019 klo 10-14
Edullista puuroa on tarjoilla maanantaisin ja perjantaisin klo 12, lounas keskiviikkoisin klo 12. Kahvipöytä on
katettuna koko aukioloajan.
Elintarvikejakelu perjantaisin klo 10, vuoronumeroiden
jako klo 9.45 alkaen.

kylamaja.fi & facebook.com/kylamaja
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Raitin Pysäkki on kohtaamis- ja kahvittelupaikka kaikille.
Raitin Pysäkin toiminnasta vastaavat yhteistyössä Punaisen Ristin Kehä-Espoon osasto, Espoon kaupunki, Leppävaaran seurakunta ja EMY ry.

Nuori aikuinen, tuu messiin!
Kehitämme Emyssä osallistujien näköistä toimintaa 18–32-vuotiaille nuorille aikuisille. Ryhmistä ja
hankkeen toiminnasta saat lisätietoja työntekijöiltä, ota rohkeasti yhteyttä!
arttu.poyhtari(at)emy.fi p. 050 312 5193 ja neeni.luukkonen@emy.fi p. 050 310 7982.
Molemmat tavoitat osoitteesta messissa@emy.fi 						
Tuu messiin!

Olotila
Olotilassa voit muun muassa hengailla, jutella, pelata jotain tai inspiroitua jostain ihan uudesta. Olotila
soveltuu myös vaikka omien kouluprokkiksien tekoon, lukemiseen,
kirjoittamiseen – tai ihan vaan olemiseen. Olotila torstaisin ja perjantaisin klo 15-18 Valoemyssä 20.12.
saakka, ei 6.12. Tuu messiin ottamaan Olotila omaksesi!

Taideryhmä
Tiistaisin klo 16.30-18.30 Espoon
me-talolla (Terveyskuja 2 B, ajalla 13.8.-17.12. Tule mukaan taiteilemaan rennossa ilmapiirissä. Ryhmässä voi piirtää tai maalata joko
kuukausittain vaihtuvan teeman
mukaisia juttuja, tai sitten ihan mitä mieleen juolahtaa. Voit myös tulla
vain hengailemaan! Vetäjänä Titta.

Kuntosaliryhmä

Kokoontuu Leppävaaran urheiluhallissa (Veräjäpellonkatu 6) keskiviikkoisin klo 16–17 ajalla 21.8.-18.12. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Arttu
p. 050 312 5193 tai arttu.poyhtari(at)
emy.fi.

Mukaan kamuryhmään!
Kamuryhmät ovat 18–32-vuotiaille tarkoitettuja ryhmiä, joissa tutustutaan uusiin ihmisiin yhteisen
tekemisen merkeissä. Jokaisesta kamuryhmästä muotoutuu osallistujiensa näköinen. Kamuryhmä kokoontuu tällä hetkellä Valoemyssä
joka keskiviikko klo 17.30-19, 18.12.

saakka. Kysy lisää Artulta ja tuu messiin! Voit myös ehdottaa kamuryhmän perustamista omalle alueellesi!

Peliryhmä
Peliryhmässä voit pelailla meidän
pelejä tai tuoda omia. Peliryhmässä
on joskus useitakin eri pelejä käynnissä ja aikaa on pitkienkin pelien
pelaamiseen. Tuu messiin! Voit myös
tulla vaikka maalaamaan omia figujasi. Lautapeliryhmä on perjantaisin Valoemyssä, Olarissa, kello 15-18
(Olotilan yhteydessä).

Roolipeliryhmä
Oletko kiinnostunut roolipeleistä?
Ota yhteyttä! Uusia peliporukoita
käynnistetään sitä mukaa kun kiinnostuneita löytyy. Valoemyssä
maanantaisin klo 14-16, 16.12.
saakka. Lisätiedot Artulta.
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Opiskeletko Aalto-yliopistossa?
Tuu messiin uuteen ryhmään! Pelataanko-ryhmä aloittaa lokakuun lopulla ja on tarkoitettu Aallon opiskelijoille. Kiinnostuneet ja lisätietoja
kaipailevat voivat olla yhteydessä
Arttuun, soittamalla tai whatsapilla,
tai meilaamalla messissa(at)emy.fi

Uusi keskustelullinen
vertaistukiryhmä Dive
aloittaa Valoemyssä marraskuun aikana. Ryhmässä on tarkoitus keskustella luottamuksellisesti arjen
haasteista, vertaistukea ja työkaluja
selviytymiseen jakaen. Tuu messiin!

Yhdistys ja yhteystiedot

Emyyn et tarvitse
lähetettä tai diagnoosia.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo mentalhälsoförening EMF rf )
on mielenterveyskuntoutujien potilasyhdistys. Tarkoituksenamme on yhdistää ja aktivoida Espoon ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveysongelmia kokeneita sekä herättää ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös
ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. Tarkoituksemme toteuttamiseksi järjestämme ryhmä-, opinto- ja työtoimintaa, tapahtumia, retkiä, leirejä ja matkoja sekä kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Tarvittaessa myös informoimme viranomaisia jäsentemme tarpeista. Annamme mielellämme lisätietoa yhdistyksen toiminnasta, joten otathan rohkeasti yhteyttä!
Emyn arvot ovat jäsenlähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus.
Yhdistyksen jäsenyys
Vuodelle 2019 jäsenmaksu on 23 € ja kannatusjäsenmaksu on 100 €. Jäsenmaksu kattaa aina yhden kalenterivuoden kerrallaan. Jäsenet saavat EMY-tiedotteen postitse kotiin. Emyn jäsenet ovat myös Mielenterveyden keskusliiton jäseniä. Jäsenyys ei ole Emyn toimintaan osallistumisen ehto.
Emyn pankkiyhteys
Helsingin OP pankki Oyj, IBAN-tilinumero: FI44 5780 4120 0578 46, BIC-koodi OKOYFIHH. Maksaessasi jäsenmaksua,
laitathan viestikenttään nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Käteisellä voit asioida Emyn työntekijöiden kautta.

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

Tomi Ojala
Janne Ruuhela
Kaj Järvisalo 		
Tiina Pajula 		
Virpi Guttorm		
Hanna Hed
Arttu Pöyhtäri		
Neeni Luukkonen
Saara Arkimo		
Eeva Leinonen		
Minna Kettunen
Tiia Hachad		
Kari Vironen		
Jouni Laakkonen

www.emy.fi
espoonmielenterveys(at)emy.fi
sosiaalinen media: @emyespoo
p. 050 552 1049		
p. 050 310 7987		
p. 050 310 7981		
p. 050 310 7980		
p. 050 312 5193		
p. 050 310 7982		
p. 050 312 5192
p. 050 310 7984		
p. 050 310 7983		
p. 050 310 7986		
p. 050 367 2676		

kaj.jarvisalo(at)emy.fi
tiina.pajula(at)emy.fi
virpi.guttorm(at)emy.fi
hanna.hed(at)emy.fi
arttu.poyhtari(at)emy.fi
neeni.luukkonen@emy.fi
saara.arkimo(at)emy.fi
eeva.leinonen(at)emy.fi
minna.kettunen(at)emy.fi
tiia.hachad(at)emy.fi
kari.vironen(at)emy.fi

Vinkki: katso Kaikukorttiin liittyvät menotärpit emy.fi

Kaikukortilla voi käydä Espoossa maksutta tietyissä konserteissa, festivaaleilla, teattereissa
tai museossa. Kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta! Kaikukortti on henkilökohtainen ja voimassa vuoden myöntämispäivästä. Kaikukortin voivat saada aikuiset tai 16
vuotta täyttäneet Emyn jäsenet tai toimintaan osallistuvat, jotka ovat taloudellisesti tiukassa
tilanteessa.
Tiedustele mahdollisuutta omaan Kaikukorttiin Emyn toiminnanohjaajilta Tiinalta tai Virpiltä.
Emyläinen,
hae Kaikukorttia
yhteyttä: Saaraan
p. 050
tiina.pajula(at)emy.fi
p. 050 310 ottamalla
7987, virpi.uusitalo(at)emy.fi
p. 050
310 312
7981.5192.
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