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Emyn kuulumisia
Ainakaan vielä tätä kirjoittaessani en ole kuullut kenenkään tehneen tänä vuonna lumitöitä tai liukastelleen jäisten teiden takia täällä eteläisessä Suomessa. Moni on
pimeästä valitellut ja vesisaiteita on saatu vähintään runsaasti. Suppilovahveroitakin on jo tänä vuonna päästy
poimimaan. Toisia on kertomansa mukaan harmittanut
huonot hiihtokelit. Jos ei muuta, niin varmaa on ainakin
se, että sää puhututtaa. Sää jakaa mielipiteitä, oli se sitten
millainen hyvänsä.
Kotiin ei kannata linnoittautua, vaikka sää olisi mikä. Kaikenlaista mukavaa on tarjolla Emyn toiminnan saralla sen sijaan. Joko Emyn ryhmäkalenterista löytyi sinulle sopiva ryhmä? Entä joko olet käynyt Valoemyssä tai
osallistunut siellä pidettäviin avoimiin hyvinvoinnin teematuokioihin jonakin keskiviikkona klo 13?
Emyn helmikuu 2020 (hauskoja päivämääriä on
muuten tiedossa tässä kuussa!) on vilkasta ryhmätoimintaa, talvileiri Velskolassa, koululaisten hiihtoloman tuomia
joitakin poikkeuksia ryhmätoiminnan saralla (koulujen salien, me-talon ja ESKO:n salin osalta), Avomielin-yhdistysten yhteinen sinkkuilta Haagassa ja retkeilyä opiskelijamme Reetan kanssa.
Ystävänpäivä osuu helmikuulle. Suomessa ystävänpäivä on kansainvälisestä tavasta poiketen pitkälti nimenomaan ystävien muistamisen päivä. Täällä Suomeessa ystävänpäivä ei ole vain rakastavaisten juhlapäivä,
kuten monessa muussa maassa. Ystäviä ja kavereita onkin tärkeä muistaa. Tuleeko heitä muistettua riittävän
usein? Kivoja muistamisen tapoja ovat vaikkapa hymy,
yhteydenotto ja ystävälliset sanat. Pieni lahja voi
joskus olla paikallaan, mutta useinhan kaikista merkityksellisemmät asiat ovat
immateriaalisia.
		
Haluan vielä lopuksi muistuttaa, että Emystä voi saada kavereita ja ystäviä. Olethan
Emyyn yhteydessä, jos
olet yksinäinen. Emyn toiminnan piirissä on paljon
sellaista, joka helpottaa
yksinäisyyttä.

Hymyrikasta
helmikuuta! 		
Tiina :) :)
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1.2.

Kuukausikokous ja
Kaikukorttiryhmä

3.2.

Kotitalousneuvoja Hanna Pikkarainen mukana Meriemyn
talkoissa

4.2.

Retki Teatterimuseoon

10.2.

Talvileiri Velskolassa alkaa

13.2.

Sinkkuiltapäivä Haagassa

14.2.

Ystävänpäivä, muista ystäviäsi!

17.2.

Hiihtolomaviikko tuo poikkeuksia
joihinkin Emyn ryhmiin, tarkasta
omasi!

18.2.

Keilausta Tapiolassa (ks. s. 6)

27.2.

Startti Emyn vapaaehtoiseksi
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Emyn kuukausikokous
Lauantaina 1.2. 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 kokoukseen kertomaan lisää
omasta ehdotuksesta! Kokouksen jälkeen on Kaikukorttiryhmän tapaaminen klo 14.

Retki teatterimuseoon
tiistaina 4.2.
Teatterimuseo tarjoaa tietoa, oivalluksia, iloa ja viihdettä. Museossa pääset tutustumaan kotimaisen esitystaiteen historiaan ja
kokeilemaan itsekin näyttelijän,
ohjaajan, puku-, valo- tai äänisuunnittelijan tehtäviä. Kokoontuminen yhteislähtöä varten Lilla Karylliin tiistaina 4.2. klo 12.20.
Emy tarjoaa retken. Tervetuloa!

Sinkkuiltapäivä Haagassa
Tervetuloa mukaan Avomielinyhdistysten yhteiseen sinkkuiltapäivään torstaina 13.2. klo 16-18.
Tapaaminen klo 15.45 Tukiyhdistys Majakka ry:n jäsentalolla
(Teuvo Pakkalantie 13 E, PohjoisHaaga), josta siirtyminen yhtä
matkaa asukastilaan, jossa Sinkkuiltapäivä järjestetään. Tervetuloa mukaan avoimin mielin kaikki sinkut!

Emyn talvileiri
Emyn talvileiri järjestetään maanantaista 10.2. perjantaihin 14.2.
Espoossa, Velskolan Väentuvassa.
Hakuaika leirille oli tammikuussa
ja leirin osallistujille on ilmoitettu
kirjeitse. Tiedustelut leiritoiminnasta Tiina Pajulalta.

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.

Startti Emyn vapaaehtoiseksi
Järjestetään to 27.2. klo 15-17 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!

Emy järjestää Mielenterveyden
ensiapu -koulutuksia
Mielenterveyden ensiapu -koulutukset soveltuvat kaikille, jotka haluavat vahvistaa omaa tai läheistensä mielenterveyttä. Mielenterveys
on terveyttä: mielen hyvää vointia
ja ihmisen kykyä selviytyä arjessa.
Se on voimavara, joka mahdollistaa
monia asioita elämässä. Hyvää mielenterveyttä ovat myös kyky luovuuteen ja läheisiin ihmissuhteisiin. MTEA 1 -kurssilla keskitytään
mielenterveyteen
elämäntaitona ja keinoihin edistää mielen hyvinvointia. MTEA 2 -koulutuksessa
osallistuja saa mm. tietoa yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä ja
niiden oireista sekä valmiuksia tarjota apua ja ohjata hoitoon. Hakeutuminen mukaan ja tiedustelut Virpi Guttorm (virpi.guttorm(at)emy.fi
tai 050 310 7981)
• Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutus Valoemyssä lauantaina 18.4. ja
3

Ajankohtaisia
lauantaina 25.4. klo 9-16. (molempina päivinä).
• Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutus Valoemyssä keskiviikkona 24.6. ja
torstaina 25.6. klo 9-16 (molempina
päivinä).

Voimauttavat sanat – Luovan
kirjoittamisen lyhytkurssi
Kahden tapaamiskerran mittaisella luovan kirjoittamisen lyhytkurssilla matkataan mielikuvitukseen ja
kartoitetaan erilaisten kielellisen itseilmaisun harjoitusten avulla oman
elämäntarinan pohjalta henkilökohtaisia voimavaroja ja kiitollisuuden
aiheita. Kurssin tavoitteena on tehdä tilaa luovuudelle, vapauttaa itseilmaisua sekä tunnistaa ja kirkastaa itselle merkityksellisiä ja voimaa tuovia
asioita kirjoittamisen keinoin.
Kyseessä on matalan kynnyksen sanataideryhmä, minkäänlaista
kokemusta luovasta kirjoittamisesta ei tarvitse olla – jokainen työskentelee omista lähtökohdistaan käsin.
Voit tulla ryhmään kirjoittamaan itseäsi varten, tekstejä ei tarvitse jakaa.
Ryhmä kokoontuu Valoemyssä kahtena sunnuntaina, 19.4. ja 26.4.,
kumpanakin päivänä klo 11–14. Ryhmän ohjaa sanataideohjaajaopiskelija Emilia Lindroos. Mukaan mahtuu
kymmenen kirjoittajaa. Ilmoittauduthan helmikuun aikana Tiina Pajulalle
p. 050 310 7987 tai etunimi.sukunimi@emy.fi.

Kiinnostaisiko sinua
retki Mielenterveyden
keskusliiton kulttuuri- ja
yleisurheilupäiville?
Päivät ovat tänä vuonna Nastolassa
28.-30.8.2020. Keräämme tietoa alustavasti siitä, onko emyläisillä kiinnostusta osallistua. Ota yhteyttä Eevaan
p. 050 310 7984, jos sinua kiinnostaa!

Emyn kohtaamispaikat
Emyn kohtaamispaikoissa on juttuseuraa ja edullista kahvia ja teetä, päivän lehti, tietokone ja pelejä.
Lilla Karyllissa ja Meriemyssä on lisäksi talkootoimintaa.
Jos toivot toimintamme tarkempaa esittelyä, otathan yhteyttä 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, eri värisiä 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. 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!

Vapaaehtoiseksi Emyn viikonvaihteisiin?
Päivystäjäjoukkoon mahtuu lisää vapaaehtoisia sekä
Meriemyyn että Lilla Karylliin. Myös muita vapaaehtoistehtäviä on tarjolla Emyssä. Kiinnostuneet voivat ottaa
yhteyttä Virpiin p. 050 310 7981.

Apua ja tukea älylaitteiden kanssa
Joni ja Bror auttavat sinua mielellään älylaitteiden ja tietokoneen käytössä Lilla Karyllissa. Voit varata henkilökohtaisen ajan soittamalla Lilla Karyllin puhelimeen.
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Kohtaamispaikka Valoemy

Hyvinvoinnin teematuokiot keskiviikkoisin

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

Tule mukaan paneutumaan vaihtuvien hyvinvointiteemojen äärelle mukavassa porukassa. Ryhmä on
kaikille avoin ja maksuton.
• Ke 5.2. klo 13 Omien vahvuuksien
tunnistaminen.
• Ke 12.2. klo 13 Improvisaatio uskalluksen
edistäjänä
• Ke 19.2. klo 13 Tanssi hyvinvoinnin lähteenä
• Ke 26.2. klo 13 Hiljennytään ryhmässä ja kokeillaan rentoutusharjoitteita
• Ke 4.3. klo 13 Mitä toivot tulevaisuuden asumiseltasi? Teema sopii erityisesti +55-vuotialle, mutta kaikki ovat toki tervetulleita mukaan.
Vieraana Suomen Asumisen Apu ry:n kehittäjä
Päivi Rekula.

Valoemyn avoimet ovet
•
•
•
•

maanantaisin klo 9-16
torstaina klo 9-14.30
perjantaina klo 9-14.30
Poikkeuksena ei avoimia ovia pe 28.2.

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

Runsaasti ryhmätoimintaa koko kevääksi
Luethan lisää ryhmistä seuraavilta sivuilta. Tervetuloa mukaan ryhmätoimintaan!
Tuu messiin! -hanke järjestää ryhmiä nuorille aikuisille (18-32-vuotiaille). Lue lisää sivulta 14.
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Emyn ryhmätoiminta
Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa, ellei toisin mainita. Voit vapaasti tulla mukaan, ellei ilmoittautumisia tai muuta erikseen pyydetä. Osa ryhmistä on kurssimaisia eli niihin toivomme osallistujien sitoutuvan mukaan ryhmän ensimmäisestä tapaamisesta viimeiseen. Kaikki ryhmät ovat sinulle
maksuttomia.
					Tervetuloa mukaan Emyn ryhmätoimintaan!

Emyn liikuntaryhmät
Jalkapalloa
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.
Talvikausi:
• Laaksolahden halli maanantaisin klo 15-16, ajalla 13.1.20.4.2020 (ei 13.4.).
• Futsalia (Rehtorinkuja 4) keskiviikkoisin klo 17-18, ajalla 8.1.29.4.2020. Huom, ei treenejä
19.2.2020!
Kesäkausi:
• Laaksolahden tekonurmi maanantaisin klo 15.30-17, ma 27.4.
alkaen.
• Keski-Espoon tekonurmi torstaisin klo 16-17.30, to 7.5.2020 alkaen (ei 21.5., 18.6.).

Tuolijumppaa
Kaiken kuntoisille sopivaa kehoa
virkistävää tuolijumppaa järjestetään Valoemyssä (iso olohuone) aina maanantaisin klo 10-10.30 ajalla13.1.-25.5.2020 (ei 13.4.). Tule
mukaan!

Joogaa
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 klo 17-18, ajalla 13.1.-4.5.
Huom, ei 17.2.2020! Eikä 13.4.
• Perjantaisin ESKOn studiossa
(Pappilantie 2) klo 13.30-14.45,
ajalla 10.1.-15.5.2020 Huom, ei
21.2.2020! Eikä 10.4., 1.5. ilmoittaudu mukaan perjantain joogaryhmään p. 050 310 7980.

Keilausta
Emyn keilausryhmä kokoontuu tiistaisin kerran kuussa Tapiolan keilahallissa. Kevätkaudella keilataan:
kerran kuussa 18.2., 24.3., 21.4. ja
19.5. Ilmoittauduthan ennakkoon
mukaan porukkaan p. 050 310 7981.
Mukana keilaamassa Arja.

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 ajalla
7.1.-5.5.2020. Huom, ei 18.2., eikä 28.4.
• Torstaisin sählyä pelataan Ymmerstan koulun salissa klo
16.30-17.30, ajalla 9.1.-23.4.2020
Huom, ei 20.2. eikä 9.4.
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Itämaista tanssia
Itämaista tanssia tanssitaan naisten
kesken Lagstadin koulun salissa tiistaisin klo 18-19, ajalla 7.1.-5.5.2020
Huom, ei 18.2.

Sulkapalloa
Sulkapalloa pelataan Laurinlahden
koululla keskiviikkoisin klo 17.30-19
ajalla 8.1.-6.5.2020 (huom, ei 19.2.).
Mailan ja pallon saat tarvittaessa lainaksi, tervetuloa mukaan!

Vesiliikuntaa - alkaa nyt!
Vesijuoksua ja uintia varten kokoonnumme Keski-Espoon uimahallin
aulan sohvan luokse torstaisin klo
15.30. Tapaamiset aina torstaisin
ajalla 6.2.-2.4.2020. Mikäli kaipaat
neuvoja esimerkiksi erityisryhmien
uimarannekkeen hankinnassa, otathan yhteyttä p. 050 310 7981.

Kävelylenkkiryhmä
Eikö tule lähdettyä yksin lenkille? Ei
se mitään, porukassa se on muutenkin hauskempaa! Yhteislähtö kävelylenkille perjantaisin Lilla Karyllista
klo 14.30. Kokoontumiset ajalla 6.3.29.5.2020 (ei 10.4., 1.5.). Muista oma
vesipullo mukaan!

Kuntosali
Emyn kuntosalivuoro on joka perjantai Kannusillanmäen väestönsuojan kuntosalilla. Kuntosalivuoro
on klo 16-17 ajalla 10.1.-12.6.2020
(ei 10.4., 1.5.). Salilla treenataan
mukavassa seurassa ja tarvittaessa
saat opastusta kuntosalilaitteiden
käyttämisessä.

Emyn keskusteluryhmät
Tukiryhmä masentuneille
Tukiryhmä masentuneille on keskustelua, tukea ja selviytymiskeinojen jakamista. Ryhmä kokoontuu Lilla Karyllissa parittomien viikkojen
torstaisin klo 17-18.30 ajalla 16.1.7.5.2020. Ryhmää ohjaavat vertaisohjaaja Maaret ja psykoterapiaopiskelija Heli. Osallistujilta edellytetään
luottamuksellisuutta, tervetuloa!

Keskustelua yksinäisyydestä
Kokoonnumme
keskustelemaan
yksinäisyydestä Lilla Karylliin parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 16.30-18. Ryhmä sopii
sinulle, jos koet tai olet kokenut yksinäisyyttä. Ryhmä kokoontuu ajalla
15.1.-20.5.2020.
Ryhmäkertojen teemoja:
• Ke 12.2. Emy lääkkeenä
yksinäisyyteen
• Ke 26.2. yksinäisyyden
seuraukset
• Ke 11.3. yksinäisyys porukassa
• Ke 25.3. yksinäisyyden
kehittyminen

Tukiryhmä ahdistuneille
Tukiryhmä ahdistuneille kokoontuu Villa Apteekin alakerran kokoushuoneessa (Pappilantie 5) parillisten
viikkojen maanantaisin klo 15-16.30
ajalla 20.1.-25.5.2020 (ei 13.4.). Ryhmässä keskustellaan ahdistuneisuudesta, tehdään erilaisia tehtäviä ja
jaetaan selviytymiskeinoja. Tervetuloa mukaan. Ryhmässä mukana vertaisohjaaja Monika yhdessä Emyn

työntekijä Tiinan kanssa.

Keskusteluryhmä
kaksisuuntaista
mielialahäiriötä sairastaville
Kokoontuu luottamuksellisesti keskinäisen vertaistuen ja keskustelun äärelle Lilla Karylliin parillisten
viikkojen tiistaisin klo 18-19.30. Kokoontumiset ajalla 7.1.-26.5.2020.
Tervetuloa mukaan!

Keskusteleva teehetki
Kokoonnumme Lilla Karylliin parillisten viikkojen keskiviikkoisin
(8.1.-27.5.2020) klo 16.30-18. Keskustelemme vaihtuvista teemoista,
tervetuloa mukaan ryhmään!
Teemat:
• Ke 5.2. Uni
• Ke 19.2. Kyynisyyden monet
muodot
• Ke 4.3. Ajan täyttäminen

Hyvinvoinnin teematuokio

Valoemyn isoon olohuoneeseen kokoonnutaan vaihtelevien hyvinvoinnin teemojen äärelle keskiviikkoisin klo 13-15 (ajalla 15.1.-27.5.2020).
Tuokiot ovat avoimia kaikille, joten
tule mukaan silloin, kun sinulle sopii! Teemat voit kurkistaa sivulta 5.

Savuton tulevaisuus?

Vertaistukiryhmä
tupakoimattomuuden tueksi. Ryhmä kokoontuu
Valoemyssä ajalla 11.3.-29.4.2020
joka keskiviikko klo 15-16.15. 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.
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Tukikurssi jännittäjille
Kurssin kokoontumiset Valoemyssä keskiviikkoisin klo 14.30-16 ajalla
15.1.-4.3.2020. Jos vielä haluat mukaan kurssille, ota yhteyttä Tiinaan
p. 0503107987.

+50-vuotiaiden Suomeen
muuttaneiden kotoutumista
tukeva ryhmä
Opitaan yhdessä suomen kieltä ja
kulttuuria. Tapaamiset torstaisin klo
13 Chapple, Iso Omena 2. krs. Ajalla
23.1.-14.5.2020. Kotoutumista tukeva ryhmä on tarkoitettu +50-vuotiaille Suomeen muuttaneille. Ryhmä järjestetään yhteistyönä Espoon
seurakuntayhtymän, Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:n ja Espoon maahanmuuttajapalveluiden
kanssa. Lisätietoja: Arabiankielisen
seurakuntatyön ohjaaja Mirna Nadra p. 050 472 9780 mirna.nadra(at)
evl.fi, EMY ry:n toiminnanohjaaja
Virpi Guttorm p. 050 310 7981 virpi.
guttorm(at)emy.fi

Tarkoituksellisemman
elämän jäljillä
Oletko kiinnostunut kehittämään
elämäntaitojasi ja motivoitunut ryhmämuotoiseen työskentelyyn? Ryhmän tavoitteena on elämäntaitojen
vahvistaminen ja myönteisyyden lisääminen. Ryhmän viitekehyksenä
toimii logoteoreettinen ajattelu, joka elämänmyönteisenä sekä tarkoituksellisuutta painottavana elämäntapana antaa hyvän perustan mielen
hyvinvointiin. Ryhmä kokoontuu

Emyn ryhmätoiminta
keskiviikkoisin klo 17-18.30 Valoemyssä ajalla 11.3.-15.4.2020. Tiedustelut ja ilmoittautumiset p. 050
310 7981. Sitouduthan mukaan koko kurssin ajaksi.

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. Kokoontumiset ajalla 2.1.18.6.2020 (ei 9.4., 21.5.), tervetuloa!

Omaisten ja läheisten illat
Emy järjestää yhteistyössä Espoonlahden seurakunnan kanssa avoimia
iltoja psyykkisesti sairastuneiden
henkilöiden omaisille ja läheisille.
Illoissa on keskustelua ja jakamista vaihtuvien teemojen äärellä. Kokoontuminen kerran kuussa torstaina klo 17.30, Meriemyssä 6.2., 5.3. ja
2.4. sekä Lilla Karyllissa 14.5.2020.

Porinaporukka +60-vuotiaille
Suomen Asumisen Apu ry järjestää Valoemyssä Porinaporukka-toimintaa tiistaisin klo 10-12 (ajalla
14.1.-16.6.2020). Porinaporukat ovat
alueen ikääntyneille tarkoitettuja
kohtaamispaikkoja, joissa vietetään
aikaa kahvitellen, rupatellen ja ryhmän itsensä suunnitteleman ohjelman merkeissä. Tervetuloa mukaan!

Emyn harrastus- ja
taideryhmät
Lankaa ja luovuutta
Tervetuloa luomaan erilaisia käsitöitä erityisesti langasta, narusta ja

kuteista! Ryhmä on kaikille avoin
eikä taitovaatimuksia ole. Kokoonnumme perjantaisin klo 1214 Valoemyn neukkarissa ajalla
17.1.-29.5.2020 (ei 10.4., 1.5.), 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. Kokoontumiset
ovat 1.2., 7.3., 4.4. ja 9.5.2020. Tervetuloa mukaan! Kaikukortista lisätietoja saat EMY-tiedotteen viimeiseltä
sivulta sekä www.emy.fi.

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, ajalla
13.1.-25.5.2020
(ei 13.4.).
• Ilon maalarit kokoontuvat joka
tiistai Meriemyyn
klo 16.30-18.30,
ajalla 14.1.-26.5.2020.

Leivotaan yhdessä
Leivotaan yhdessä Meriemyssä tiistaisin klo 10-12. Tule mukaan! Leivontaryhmä kokoontuu viikoittain
ajalla 14.1.-26.5.2020.
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Teatteriryhmä
Emyn teatteriryhmä kokoontuu tiistaisin klo 12-13.30 ESKOn salissa
(Pappilantie 2). Ryhmässä harjoitellaan ilmaisutaitoa ja näyttelemistä
teatterikoulun opettajan ohjauksessa 17.1.-12.5.2020, huom, ei 18.2.! Ilmoittaudu mukaan ryhmään p. 050
310 7980.

Englanniksi keskustelua
Englannin kielen keskusteluryhmä
kokoontuu treenaamaan kielitaitoa
mukavassa porukassa. Kokoontumiset Valoemyssä tiistaisin klo 17-18
ajalla 21.1.-17.3.2020.

Herkkuja hävikistä
Tuppaavatko juureksia 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! Hävikkiruokaryhmä kokoontuu
viikoittain ajalla 15.1.-27.5.2020.

Musiikkiraati &
yhteislaulua
Parittomien viikkojen keskiviikkoisin (15.1.-20.5.2020) 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.

Askartelupaja

Toimintaryhmä Meriemy

Shakkikerho

Askartelupaja järjestetään Villa Apteekin (Pappilantie 5) yläkerrassa
keskiviikkoisin klo 13-15 (viikoittain
15.1.-27.5.2020). Askartelua eri teemoista ja materiaaleista, tervetuloa!

Kaikille avoin toiminnallinen ryhmä
kokoontuu Meriemyssä parillisten
viikkojen perjantaisin klo 13 (ajalla 10.1.-29.5.2020, ei 1.5.). Tervetuloa! Toimintaryhmän alkuvuoden
teemat:
• Pe 7.2. ystävänpäiväkorttien
askartelua
• Pe 21.2. tuolijumppaa ja sään
salliessa ulkoilua lähimaastossa

Kaikille avoin shakkikerho kokoontuu Villa Apteekin yläkertaan maanantaisin klo 13-15 (ajalla 13.1.30.3.2020). Ryhmässä pelataan
shakkia mukavassa porukassa. Voit
tulla mukaan, vaikket vielä osaisi
shakkia – neuvojakin on tarjolla. Tervetuloa pelaamaan!

Älylaitteet haltuun
Torstaisin klo 10-11 on Valoemyssä
tarjolla apua ja neuvoja älylaitteiden
käyttämiseen. Ryhmä kokoontuu joka viikko 16.1.-28.5.2020 (ei 21.5.).

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.
Ajankohtaiset teemat voit tarkastaa
EMY-tiedotteesta. Toimintaryhmän
alkuvuoden teemat:
• To 6.2. Aivojumppaa
• To 13.2. Ystävänpäiväleivontaa
• To 20.2. Tunnetaidot
• To 27.2. Yhteislaulua
• To 5.3. Lautapelejä

Bänditaitoryhmä
Emyn bänditaitoryhmä kokoontuu soittamaan Lilla Karyllin yläkerran musiikkihuoneeseen perjantaisin klo 13-14 (10.1.-29.5.2020, ei
10.4., 1.5.) musiikkipedagogi Sarin
ohjauksella. Tule rohkeasti mukaan
ryhmään!

Levyraati
Meriemyn levyraati kokoontuu klo
13 perjantaisin kerran kuussa: 31.1.,
28.2., 27.3., 24.4. ja 22.5.2020. Levyraadissa analysoidaan, muistellaan
ja arvostellaan soitettuja kappaleita.
Voit ottaa omaa musiikkia mukaan
tai valita kappaleen netistä.

Muisti- ja aivojumppa
Kaikille ja kaikenikäisille avoin muisti- ja aivojumppa kokoontuu Valoemyssä kerran kuussa torstaisin klo 12-14. Kokoontumiset ovat
27.2., 23.4. ja 28.5.2020. Yhteistyössä Emy ja Olarin kansalliset seniorit
ry. Tervetuloa!

Langoilla
Ryhmä soveltuu aloittelijoille, jotka
haluavat oppia neulomaan esimerkiksi sukan tai kokeneimmille, jotka
haluavat vaihtaa ohjeita tai vaikkapa jakaa käsityöosaamistaan muille.
Kokoontumiset Meriemyssä parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo
13-14 (ajalla 15.1.-25.3.2020).

Luovat menetelmät
voimavarana
Ryhmässä haetaan luovien menetelmien kautta voimavaroja arkeen.
Ryhmässä kokeillaan vaihtelevasti
erilaisia taide- ja tarinalähtöisiä menetelmiä sekä rentoutumisen keinoja. Harjoitellaan hyvän mielen taitoja
luottamuksellisessa ja voimavaroja hakevassa ilmapiirissä. Kokoonnumme Valoemyssä maanantaisin
klo 12-13.30 (ajalla 9.3.-4.5.2020, ei
13.4.).

Ystäväryhmät
Ystäväryhmät on tarkoitettu yksinäisille tai sosiaalisesti eristäytyneille, jotka kaipaavat elämäänsä ihmisiä ja mielekästä tekemistä. Mikäli et
ole vielä ystäväryhmässä mukana ja
haluat mukaan, ota yhteyttä Virpiin
p. 050 310 7981.
• ma klo 10-11.45 Me-talo Espoon
keskus 13.1.-25.5., ei 17.2.
• ma klo 12-14 Monikulttuurinen
naisten ryhmä, Olari Valoemy,
13.1.- 25.5.
• ma klo 14-15.30 Matinkylä Asukastalo Kylämaja, 13.1.-25.5.
• ma klo 15-17 (parittomina viikkoina) Leppävaara Raitin pysäkki 13.1.-18.5.
• ke klo 15-17 Unelman kammari
Espoon keskus

Etkö vielä ole
mukana toiminnassa?
Onko kotoa lähteminen
vaikeaa?
Mietitään yhdessä, miten helpottaa
yksinäisyyttä, saada päiviin sisältöä
sekä löytää yhteisö, johon kuulua.
Ota yhteyttä!
p. 050 310 7981
virpi.guttorm(at)emy.fi
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Kokeile hengittää pallealla
Käy istumaan siten, että niska ja
selkä ovat suorassa linjassa.

Jatka ainakin viisi minuuttia ja tunnustele sitten, miltä palleahengitys
tuntui.

Hengähdä pieni hetki.
Rentouta sitten hartiat.
Jos hartioissasi on jäykkyyttä, voit
vaikka kokeilla niiden tietoista rentouttamista. Nosta siis hartiat korviin ja laskea ne sitten alas. Tunne
jännityksen ja rentouden välinen
ero. Tee vielä pariin kertaan.
Laita sitten toinen kätesi vatsan
päälle.

Jos on kovin jännittynyt tai ahdistunut, alkaa sitä huomaamattaan
hengittää pinnallisemmin vain rintakehän avulla. Nopea, lyhyt ja pinnallinen hengitys lisää jännittyneisyyttä entisestään. Rauhoittava
hengittäminen puolestaan on taito, joka vaatii säännöllistä harjoittelua. Palleahengityksessä sisäänja uloshengityksen välisen tauon
avulla estetään ylihengittäminen.

Palleahengityksellä
voi
lievittää psyykkistä ahdistuneisuutta ja esimerkiksi selkäkipuja. Palleahengityksen myötä vältetään
lihasjännitystä, joka tapahtuu usein
huomaamatta samalla kun psyykkinen ahdistus lisääntyy. Kehomme
ja mielemme ovat siis vuorovaikutuksessa tämänkin osalta.
Lisätietoa
palleahengityksestä
muun muassa netistä osoitteesta
mielenterveystalo.fi.
			Tiina P.

Sulje silmät ja tunnustele vatsan liikettä, kun hengität sisään ja ulos.
Pidä vatsa rentona ja kohdista hengitys vatsaan asti.
Tunne sisäänhengityksellä, miten
vatsa nousee käden alla. Rintakehän yläosa on rento.
Hengitä ulos ja tarkkaile, miten vatsa laskee käden alla.
Sisäänhengityksellä vatsa nousee
ja uloshengityksellä laskee.

Hanna jatkaa matkaa
Hanna Hed kiittää kaikkia emyläisiä yhteisestä ajasta. On ollut upeaa tutustua teihin kaikkiin. Uudet tuulet kutsuvat, mutta toivottavasti joskus jossain
tavataan.

"Ei hyvästi vaan näkemiin, ja voimaa päiviin tuleviin.
					Lämpimin terveisin, Hanna
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Emyläisten kynistä

Sitruunapuun keiju

Kasvi kaunis keltakukkainen
sitruunapuu puutarhassa.
Erikoinen sääilmiö,
Sen yhdestä kukkasesta
sateinen joulu- sekä tammikuu
syntyi pieni keijukainen
Se ihmetteli ja mietti,
Sataa sataa yhtenään
miksei näy muuta elämää?
saimme saimme sadesään
Lensi sininen perhonen yllättäen
pienet vesipisarat
puun kukka oksalle
alas maahan tippuvat
pieni keiju ihastui ja kysyi arasti
voisitko viedä katsomaan muitakin kukkia
Emylle: Tuula Viljasalo
läheiselle kukkaniitylle
Kovin pitkä matka ja perhonen sanoi
istu selkääni niin vien sinut niitylleni
Keiju kapusi sinisen
perhosen selkään ja yhdessä
ne lensivät kukkakedolle.
Keiju hämmästeli apilan
pallon pyöreää kukkaa ja hihitti sille
Sitten se näki sinisen kellokukan
ja kysyi voiko tuolla soittaa jotain sävelmää
perhonen nauroi ja vastasi "ei toki voi,
mutta kaunis se on! Mutta katsopa mitä tuossa,
päivänkakkaroita ja villiruusuja
niissä on monta terälehteä.
Tuolla taas on syreenipensaita,
valkoisia ja lilan värisiä. Niissä on ihana tuoksu!
Tiedätkö, että kukista tehdään myös hajuvesiä?"
Mutta nyt keijukainen halusi jo takaisin sitruunapuuhun
Pian perhonen palautti keijun takaisin kukkaansa puunoksalle.
Emylle: Tuula Viljasalo

Kaupassakäynti on antoisaa, on siellä niin monen monta tavaraa!
On juustoa, makkaraa, voita ja piimää.
Kahvia teetä, pullaa ja leipää.
On jukurttia, jäätelöä, suklaata ja mehua.
Ai, ettei voisi kotimaista kauppaa kehua!
Ihan menee pää pyörälle, kun katselee hyllyjen tarjontaa
ja kun on kaupassa muutenkin avaraa.
Ihmiset työntävät ostoskärryjä ja kantavat koreja.
On kaupat kuin hienoimpia toreja.
Tavaraa riittää illast´ aamuun.
Ja lisää tilataan, kun menee loppuun.
Ei siis voi kuin kiittää.
Emylle: Tuula Viljasalo
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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

Tuomarilantie 19

Ryhmätoimintaa seurakunnissa

p. 040 040 1114

•

elintarvikkeita jaossa ma, ke ja pe klo 11.30 alkaen.
Kelakortti ja oma kassi mukaan.

Kaipaatko tukea elämäntilanteessasi?

Espoonlahden seurakunta

Älä jää yksin. Voit ottaa yhteyttä seurakunnan työntekijöihin, kun tunnet tarvitsevasi kahdenkeskistä, luottamuksellista keskustelua ja muuta tukea.

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

Hyvä Arki ry

Sinun henkilökohtaisissa asioissasi kirkon työntekijöitä
sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus.

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

www.espoonseurakunnat.fi/apua-ja-tukea

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).

Via Dia

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

Espoon me-talo
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
Äidit irti synnytysmasennuksesta
Vertaistukea synnytyksen jälkeiseen masennukseen.
Lisätiedot: https://aima.fi/

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

•
•

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 ja to klo 13-14, 3€
Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, to klo 13-14, 3€
Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, ti klo 12.15, 5€. Maaliskuussa Tapiolan lounaat jäävät tauolle remontin
vuoksi.
Soukan kappeli, Soukankuja 3, ti klo 11-12, 11.6.
saakka, 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
Vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille tarjoaa
https://surunauha.net/helsinki/ (mm. avoin vertaistukiryhmä Sellon kirjastossa).

Kohtaamispaikka
Raitin pysäkki

Asukastalo
Kylämaja

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09–510 2792

Matinkatu 7, Matinkylä
p. 050 430 3112

Avoinna

Avoinna

•

•

Arkisin klo 9-16

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.
kylamaja.fi & facebook.com/kylamaja
13

Arkisin 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.
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 klo 15-18 torstaisin
16.1.-11.6.2020 (ei 21.5.) ja perjantaisin 17.1.-12.6.2020 (ei 28.2., 10.4.,
1.5.).

Taideryhmä
Tiistaisin klo 16.30-18.30 Espoon
me-talolla (Terveyskuja 2 B, ajalla
14.1.-26.5.2020). 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.

joka keskiviikko klo 17.30-19, ajalla 15.1.-10.6.2020. Kysy lisää Artulta
ja tuu messiin! Voit myös ehdottaa
kamuryhmän perustamista omalle
alueellesi!

Peliryhmä

Kokoontuu Leppävaaran urheiluhallissa (Veräjäpellonkatu 6)
keskiviikkoisin klo 16–17 ajalla
15.1.-10.6.2020, lisätiedot ja ilmoittautuminen: Arttu p. 050 312 5193
tai arttu.poyhtari(at)emy.fi.

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, kello 15-18 (17.1.12.6.2020, ei 10.4., 1.5.).

Mukaan kamuryhmään!

Roolipeliryhmä

Kamuryhmät ovat 18–32-vuotiaille tarkoitettuja ryhmiä, joissa tutustutaan uusiin ihmisiin yhteisen
tekemisen merkeissä. Jokaisesta kamuryhmästä muotoutuu osallistujiensa näköinen. Kamuryhmä kokoontuu tällä hetkellä Valoemyssä

Oletko kiinnostunut roolipeleistä? Ota yhteyttä! Uusia peliporukoita käynnistetään sitä mukaa kun kiinnostuneita
löytyy. Valoemyssä maanantaisin klo
14-16, lisätiedot Artulta.

Kuntosaliryhmä
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Opiskeletko Aalto-yliopistossa?
Tuu messiin uuteen ryhmään! Kiinnostuneet ja lisätietoja kaipailevat
voivat olla yhteydessä Arttuun, soittamalla tai whatsapilla, tai meilaamalla messissa(at)emy.fi

Uusi keskustelullinen
vertaistukiryhmä Dive
Ryhmässä on tarkoitus keskustella
luottamuksellisesti arjen haasteista, vertaistukea ja työkaluja selviytymiseen jakaen. Maanantaisin klo
16.30-18 (13.1.-8.6.2020, ei 13.4.).
					
		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. Arvomme ovat jäsenlähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja
toiminnallisuus. Kuka tahansa voi liittyä Emyn jäseneksi tai vaikka kannatusjäseneksi!
Yhdistyksen jäsenyys
Vuodelle 2020 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.
Emyn pankkiyhteys
Helsingin OP pankki Oyj, IBAN-tilinumero: FI44 5780 4120 0578 46, BIC-koodi OKOYFIHH. Maksaessasi jäsenmaksua
Emyn tilille, laitathan viestikenttään nimesi ja yhteystietosi.

www.emy.fi
espoonmielenterveys(at)emy.fi
sosiaalinen media: @emyespoo

Luottamus- ja toimihenkilöt

Puheenjohtaja		
Tomi Ojala
Varapuheenjohtaja
Eeva Räty
Toiminnanjohtaja
Kaj Järvisalo 		
p. 050 552 1049		
kaj.jarvisalo(at)emy.fi
Toiminnanohjaaja
Tiina Pajula 		
p. 050 310 7987		
tiina.pajula(at)emy.fi
Toiminnanohjaaja
Virpi Guttorm		
p. 050 310 7981		
virpi.guttorm(at)emy.fi
Ohjaaja			
Arttu Pöyhtäri		
p. 050 312 5193		
arttu.poyhtari(at)emy.fi
Ohjaaja			
Neeni Luukkonen
p. 050 310 7982		
neeni.luukkonen@emy.fi
Ohjaaja			
Saara Arkimo		
p. 050 312 5192
saara.arkimo(at)emy.fi
Ohjaaja			Terhi Jutila		p. 050 3107985		terhi.jutila(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä
Eeva Leinonen		
p. 050 310 7984		
eeva.leinonen(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä
Minna Kettunen
p. 050 310 7983		
minna.kettunen(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä
Tiia Hachad		
p. 050 310 7986		
tiia.hachad(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä
Kari Vironen		
p. 050 367 2676		
kari.vironen(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä
Jouni Laakkonen

Kaikukortti on kortti, jolla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja
kurssipaikkoja Kaikukortti-verkostojen kulttuurikohteisiin. Kaikukortti
on henkilökohtainen eikä se maksa mitään.
Voit saada Kaikukortin, jos käytät asiakkaana palveluita sellaiselta sosiaali- ja terveysalan toimijalta, joka on mukana Kaikukortti-toiminnassa (Emy ry) ja olet tiukassa rahatilanteessa etkä voi siitä syystä hankkia pääsylippuja tai
kurssipaikkoja ja olet vähintään 16-vuotias. Taloudellisesti tiukilla eläville Emyn toimintaan osallistuville Kaikukortteja myöntää Saara Arkimo p. 050 312 5192.

Kaikukortin menotärppejä: emy.fi
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