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Emyn kevätkokous

Emyn kuulumisia
Eräänä sateisena ja pimeänä iltana viihdytin itseäni selaamalla sosiaalista mediaa. Twitterissä joku totesi, että nyt
olisi hyvä olla syysihminen. Käyttäjä kertoi kadehtivansa niitä ihmisiä, joille mieluisin vuodenaika on syksy. Syksyhän tällä kertaa kestänyt täällä pian puoli vuotta! Huvituin niin, että nauroin ihan ääneen.
Vitsit ja huumori ovat keinoja, jotka auttavat meitä jaksamaan. Ystävälliseen lempeyteen pohjaava hassuttelu ja leikki ilman sen kummempia tavoitteita ovat yksi
keino rakentaa sosiaalisia suhteita ja yhteyksiä toisiin ihmisiin. Tulee hyvä mieli niin itselle kuin toisellekin, kun jakaa pieniä hymyjä ja kivoja, ystävällismielisiä vitsejä. Niistä saamme voimaa kuin pieninä ilon pilkahduksina.
Näin maaliskuussa on tarjolla Emy-menoja todella monipuolisesti. Tätä lehteä tehdessäni jouduin jakamaan perinteisesti tuossa naapurisivulla olevat ajankohtaiset asiat useammalle eri sivulle pitkin tätä lehteä.
Silmäilethän tällä kertaa tarkasti koko tiedotteen läpi!
Kuukauden erikoisuutena mainittakoon, että kotitalouden asiantuntija Hanna Pikkarainen Uudenmaan Martoilta tulee useaankin Emyn juttuun vieraaksi
ja opastamaan (ks. s. 11). Laurean fysioterapiaopiskelijat
järjestävät monta mukavaa tuokiota meille, joskin lähes
jokaisella kerralla on ohjaajina eri opiskelijat. Maalikuussa pidämme useamman kokouksen, sillä kokouksethan
ovat osa yhdistystoiminnan perusrakennetta. Emyn kevätkokous paketoi vuoden 2019 Meriemyssä 21.3. klo 13
lukien, perinteinen kuukausikokous kokoontuu Meriemyyn 7.3. klo 13 ja Emyn
vuosijuhlien suunnittelun
äärelle kokoonnutaan Villa Apteekkiin 12.3. klo 13.
Siispä tervetuloa! Pääsiäisen osuessa tänä vuonna
huhtikuun alkupuoliskolle jaamme pääsiäislounaan kutsulipukkeet jo tässä kuussa. Muistathan siis
pyytää omasi sivun 3 ohjeen mukaan.

Hymyillään,
kun kohdataan!
Tiina :)
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Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry kutsuu jäsenistönsä yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen lauantaina 21.3.2020 klo 13 kohtaamispaikka Meriemyyn (Merenkäynti 3, Kivenlahti).
Kokouksessa on kahvitarjoilu, tervetuloa!
Kevätkokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2)
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitellään Emyn tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastajien lausunto vuodelta 2019. Toimintakertomukseen voi tutustua ennakkoon 17.3. lukien
Emyn kotisivuilla emy.fi/yhdistys.
6. Päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään muut asiat.
9. Päätetään kokous.

Hei! Haluatko mukaan kaveriporukkaan?
Yhdistämme ihmisiä 3-4 henkilön kaveriporukoihin.
Ajatuksena vähentää yksinäisyyttä eli tavata ja tutustua, jutella ja tehdä jotain kivaa yhdessä. Vertaiskaverit
toimivat toisilleen vapaaehtoisena matalan kynnyksen
vertaistukena – kohtaavat toisensa ihmisenä, vertaisena. Ilmoittaudu Virpille, jos kiinnostuit p. 050 310 7981.
EMY-tiedote 3/2020
Palaute: tiina.pajula(at)emy.fi p. 050 310 7987
Julkaisija: Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Y-tunnus: 0678820-6
EMY ry, Pappilantie 7, 02770 Espoo
espoonmielenterveys(at)emy.fi. EMY-tiedote
julkaistaan internet-osoitteessa www.emy.fi
Emyn löydät myös Facebookista
Vastaava toimittaja: Tiina Pajula
Painopaikka: Picaset Oy, Helsinki
Tilaushinta: Emy ry:n jäsenmaksu, 23 €/kalenterivuosi.
Ilmestyminen: Kuukauden alussa, 12 krt/vuosi.
Aineisto on tervetullutta! Aineisto tulee toimittaa edeltävän kuukauden puoliväliin mennessä sähköpostitse
tiina.pajula(at)emy.fi, postitse Lilla Karylliin tai henkilökohtaisesti tuomalla johonkin Emyn kohtaamispaikkaan.
Kansikuva: Pia H.

Emyn kuukausikokous
Lauantaina 7.3. 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.

Emyn 35. vuosijuhlan
suunnittelukokous
Juhlimme Emyn 35. merkkipaalua
kesäkuussa. Juhlat suunnitellaan
ja toteutetaan yhdessä. Tervetuloa mukaan suunnittelemaan yhteistä juhlaa Villa Apteekkin yläkertaan torstaina 12.3. klo 13.

Kävelylenkkiryhmä
käyntiin koirien kera
Emyn kävelylenkkiryhmä käynnistyy kevätkauteensa maaliskuussa (joka pe 6.3.-29.5.2020,
lähtö Lilla Karyllista klo 14.30).
Perjantaina 6.3. klo 14.30 mukana
kävelyllä ovat Laurean fysioterapeuttiopiskelijat ja heidän karvaiset koirakaverinsa Bosse, Lily ja Lili toivomassa rapsutuksia kävelyn
lomassa. Koirat ovat kilttejä. Tervetuloa mukaan!

Tasapainoharjoittelua

Tervetuloa harjoittamaan tasapainoasi Lilla Karylliin tiistaina 10.3. klo 13
Laurean fysioterapiaopiskelijoiden ohjaamaan kaikille avoimeen
tasapainotreeniin.

Nojatuolimatkailua Uruguayssa
ja Argentiinassa
Keskiviikkona 11.3. klo
13 Lilla Karyllin olohuoneessa katsellaan matkakuvia
Etelä-Amerikasta ja jutellaan matkailusta. Tervetuloa!

Avomielin-yhdistysten
välinen keilaturnaus
Keskiviikkona 1.4. klo 13.30-15.30
Tikkurilan keilahallissa järjestettävän
keilaturnauksen emännöi Vantaan
Hyvät Tuulet ry. Joukkueeseemme
tarvitaan viisi henkilöä, eikä kiertopalkinnon voittaminen ole mikään
pääasia! Mikäli haluat mukaan Emyn
joukkueeseen, ilmoittaudu Minna
Kettuselle p 050 310 7983 viimeistään 20.3.2020.

Luontoiltapäivä
Lilla Karyllin olohuoneessa järjestetään kaikille avoin luontoiltapäivä
osana torstain toimintaryhmän ohjelmistoa 26.3. klo 13.30. Iltapäivän
teemana on retkeily luonnossa.

Emyn pääsiäislounas
Emyn perinteinen pääsiäislounas
tarjoillaan Lilla Karyllissa kiirastorstaina 9.4.2020. Lämpimästi tervetulleita yhteiselle ja maksuttomalle
juhlalounaalle ovat Emyn jäsenet tai
muuten toiminnassa mukana olevat.
Ilmoittaudu mukaan lounaalle pyytämällä oma lounaskutsu Emystä (Meriemyn toimistosta/Lilla Karyllista
päivän talkoovastaavalta/Valoemystä työntekijältä avointen ovien aikaan). Lounasta tarjotaan ainakin
kahdessa kattauksessa, klo 11.30 ja
13. Muistathan kertoa allergioistasi
tai erityisruokavaliostasi. ilmoittautumisen yhteydessä. Muistathan ottaa oman kutsusi mukaan lounaalle.
Tarjolla on ainakin lammaspataa tai
lohta, kermaperunoita sekä lisukkeita. Jälkiruoaksi on mämmiä ja pashaa
sekä kahvi tai tee.
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Ajankohtaisia
Yhteinen ateria valmistetaan
talkoovoimin. Tervetuloa auttamaan!
Pääsiäislounastalkoot viikolla 15 ma,
ti ja ke klo 10. Tervetuloa!

Haasteelliset
ryhmätilanteet
-kurssi Valoemyssä
Emy järjestää lauantaina 16.5. klo 1217 koulutuksen haasteellisista ryhmätilanteista. Kurssilla käsitellään
vuorovaikutuksen, tunnetaitojen ja
ryhmädynamiikan teoriaa, sekä tehdään käytännön harjoituksia. Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä
ovat Emyn ryhmien ohjaajat ja vapaaehtoiset, jotka haluavat edistää hyvää
ryhmähenkeä. Olet myös lämpimästi
tervetullut mukaan, mikäli muuten
koet, että kaipaat lisää keinoja vuorovaikutustaitojen edistämiseksi. Sisältää kahvitarjoilun ja suolaista &
makeaa pikkupurtavaa. Hae kurssille: virpi.guttorm(at)emy.fi, p. 050 310
7981. Tervetuloa mukaan!

Mieli maassa? Tule pelaamaan
VR-pelejä huhtikuussa
Haluaisitko kokeilla vauhdikkaita ja
hauskoja virtuaalitodellisuuspelejä?
Laurean fysioterapiaopiskelijat Emilia ja Kati hakevat vapaaehtoisia pelaajia mukaan opinnäytetyöhönsä,
jossa kerätään kokemuksia VR-pelaamisesta. Osallistujat eivät ole tunnistettavissa lopullisessa työssä. Pelattavina peleinä Fruit Ninja VR sekä Beat
Saber. Aiempaa kokemusta pelaamisesta ei tarvita. Yhden osallistujan pelikerta sisältää ohjeistuksen, 20 min.
peliaikaa sekä alku- ja loppukyselylomakkeiden täyttämisen. Pelipäivät
Valoemyssä tiistaisin 14.4.–28.4. klo
12.30-17. välisenä aikana. Pelaamaan
ilmoittautuminen ajanvarauksella:
vello.fi/vrpeli, sähköpostilla emilia.
nybonn(at)student.laurea.fi tai puhelimitse Tiina Pajulalle 050 310 7987.

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.
• 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.
• Ke 11.3. klo 13 Hyvinvoinnin yhteys ekologiseen elämäntapaan. Vieraanamme asiantuntija/
kulttuurimaantieteilijä Johanna Jämsä (Sykli/
Luonnonvarakeskus).
• Ke 18.3. Hyvää oloa liikunnasta – kehonhuolto.
Yhteistyössä Espoon liikuntatoimi.
• Ke 25.3. klo 13 hengitys rauhoittumisen ja hyvinvoinnin tukena, mukana
fysioterapiaopiskelijat.
• Ke 1.4. klo 13 huumori ilon lähteenä.

Avoimet ovet Valoemyssä
• maanantaisin klo 9-16
• torstaina klo 9-14.30
• perjantaina klo 9-14.30
• Suljettu: pe 10.4., ma 13.4. ja pe 1.5.2020.
Avoimien ovien aikoina voit piipahtaa Valoemyyn
kahville, tapaamaan muita tai vaikka tutustumaan
Emyyn. Huomaathan, että muina aikoina kohtaamispaikka Valoemy on vain ryhmätoiminnan käytössä.

Vaatteiden korjausta
Kaipaako vaatteesi pientä korjausta? Tule torstaina
26.3. klo 11-14 pestyn korjattavan vaatteesi kanssa
Valoemyyn. Aikaisempaa ompelukokemusta ei vaadita. Voit itse korjata tai mikäli et osaa, paikalla ovat
vaatturi Helena Ranta ja Sirkkeli auttamassa.

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.

Ajankohtaisia
Emy mahdollistaa kesätyöpaikan nuorelle - haku on nyt!
Emy hakee kesätöihin yhtä espoolaista vuonna 2001-2005 syntynyttä Espoon kaupungin kesäseteliin oikeutettua
nuorta. Kesätyö on osa-aikaista (30h/vk) ja kestää neljä viikkoa sopimuksen mukaan kesällä 2020. Rohkeus tarttua
erilaisiin työtehtäviin katsotaan eduksi. Valittava kesätyöntekijä hakee itse kesäsetelin Espoon kaupungilta. Kirjalliset hakemukset 15.3.2020 mennessä sähköpostilla: arttu.poyhtari(at)emy.fi.

Startti Emyn vapaaehtoiseksi
Järjestetään to 26.3. 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. Tervetulleita uudet ja tutut!

Emy järjestää Mielenterveyden ensiapu® -koulutuksia
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(at)emy.fi tai 050 310 7981. Mielenterveyden ensiapu
2 -koulutus Valoemyssä la 18.4. ja la 25.4. klo 9-16. (molempina päivinä). Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutus Valoemyssä ke 24.6. ja to 25.6. klo 9-16 (molempina päivinä). Kurssit eivät sovellu akuutissa kriisissä oleville.
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Emyn ryhmätoiminta
Emyn 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 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, 20.4. saakka (ei
13.4.).
• Futsalia (Rehtorinkuja 4) keskiviikkoisin klo 17-18, 29.4. saakka.
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) maanantaisin klo 10-10.30 ajalla 13.1.25.5.2020 (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, 4.5. saakka (ei
13.4.)
Perjantaisin ESKOn studiossa
(Pappilantie 2) klo 13.30-14.45,
15.5. saakka (ei 10.4., 1.5.) ilmoittaudu mukaan perjantain
joogaryhmään p. 050 310 7981.

Keilausta

Vesiliikuntaa

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

Vesijuoksua ja uintia varten kokoonnumme Keski-Espoon uimahallin
aulassa sohvien luona torstaisin klo
15.30. Tapaamiset aina torstaisin 2.4.
saakka. Mikäli kaipaat neuvoja esimerkiksi erityisryhmien uimarannekkeen hankinnassa, otathan yhteyttä p. 050 310 7981.

Sählyä

Kävelylenkkiryhmä

Emyssä pelataan sählyä kaksi kertaa
viikossa. Voit osallistua molempiin
vuoroihin tai vain toiseen. Mailan ja
pallon saat tarvittaessa lainaksi, joten rohkeasti mukaan pelaamaan.
• Tiistaisin Koulumestarin koululla klo 17-18, 5.5. saakka (ei 28.4.)
• Torstaisin Ymmerstan koulun
salissa klo 16.30-17.30, 23.4.
saakka (ei 2.4., 9.4.)

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.). Huom! Ryhmä alkaa nyt maaliskuussa ja ekalle kerralle mukaan lenkille lähtevät Laurean fysioterapiaopiskelijat sekä heidän kiltit koiransa.

Itämaista tanssia
Itämaista tanssia tanssitaan naisten
kesken Lagstadin koulun salissa tiistaisin klo 18-19, 5.5. saakka.

Sulkapalloa
Sulkapalloa pelataan Laurinlahden
koululla keskiviikkoisin klo 17.3019, 6.5. saakka. Mailan ja pallon saat
tarvittaessa lainaksi, tervetuloa!
6

Kuntosali
Emyn kuntosalivuoro on perjantaisin 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 keskustelu- ja
tukiryhmät
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 11.3. Yksinäisyys porukassa
• Ke 25.3. Yksinäisyyden
kehittyminen
• Ke 8.4. Yksinäisyyden jäljet

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!
Teehetken teemat:
• Ke 4.3. Ajan täyttäminen
• Ke 18.3. Omakuvan
kehittäminen
• Ke 1.4. Huumori

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. Kurkistathan tuokioiden laadukkaat teemat sivulta 5, tai tule vaan
mukaan ja anna teeman yllättää!

Savuton tulevaisuus?
Vertaistukiryhmä
tupakoimattomuuden tueksi. Ryhmä kokoontuu Valoemyssä ajalla 11.3.-29.4. 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.

Tukikurssi jännittäjille
Kurssin tapaamisia on jäljellä vielä yhden kerran maaliskuussa. Valoemyssä ke 4.3. klo 14.30-16.
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+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
Tarkoituksellisemman elämän jäljillä -ryhmä ke klo
16.30-18.00 Valoemyssä 11.3.-15.4.
Oletko kiinnostunut kehittämään
elämäntaitojasi ja motivoitunut
ryhmämuotoiseen työskentelyyn?
Maaliskuussa Valoemyssä alkaa suljettu keskusteluryhmä ”Tarkoituksellisemman elämän jäljillä”. 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 kuusi kertaa. Ryhmän ohjaajina toimivat logoterapiaohjaaja
Maarit Niemelä sekä Virpi Guttorm
Emystä. Hae mukaan ryhmään ma
9.3. mennessä: virpi.guttorm(at)
emy.fi, p. 050 310 7981.

Leivotaan yhdessä

Emyn ryhmätoiminta
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 ja Espoonlahden seurakunta järjestävät yhteistyössä avoimia
iltoja psyykkisesti sairastuneiden
henkilöiden omaisille ja läheisille.
Illoissa on keskustelua ja jakamista vaihtuvien teemojen äärellä. Kokoontuminen kerran kuussa torstaina klo 17.30, Meriemyssä 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 harrastusja taideryhmät

Leivotaan yhdessä Meriemyssä tiistaisin klo 10-12. Tule mukaan! Leivontaryhmä kokoontuu viikoittain
ajalla 14.1.-26.5.2020. Ryhmässä
mukana Uudenmaan Marttojen
kotitalousneuvoja ti 7.4.2020.

Lankaa ja luovuutta

Teatteriryhmä

Tervetuloa luomaan erilaisia käsitöitä erityisesti langasta, narusta ja kuteista! Ryhmä on kaikille avoin eikä
taitovaatimuksia ole. Kokoonnumme perjantaisin klo 12-14 Valoemyn
neukkarissa ajalla 17.1.-29.5.2020 (ei
10.4., 1.5.), tule mukaan!

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, Ilmoittaudu ja tule mukaan ryhmään p. 050 310 7981.

Kaikukorttiryhmä

Englanniksi keskustelua

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 7.3., 4.4. ja 9.5.2020. Tervetuloa mukaan! Kaikukortista lisätietoja saat viimeiseltä sivulta tai www.
emy.fi.

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

Kuvataideryhmiä kaikille
Emyn kuvataideryhmät ovat avoimia kaikille eikä taitovaatimuksia
osallistumiseen 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 16.3018.30, ajalla 14.1.-26.5.2020.
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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. Ryhmässä mukana Uudenmaan Marttojen kotitalousneuvoja 4.3.2020.

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

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 teemat:
• Pe 6.3. Karaokea
• Pe 20.3. Fysioterapeuttiopiskelijoiden ohjaama tuokio, jonka on teemana tasapaino ja
liikkuvuus.
• Pe 3.4. Pelataan bingoa.

Älylaitteet haltuun
Torstaisin klo 10-11 on Valoemyssä tarjolla apua ja neuvoja älylaitteiden käyttämiseen. 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.
Toiminnan teemat:
• To 5.3. Lautapelejä
• To 12.3. Ulkoilua
• To 19.3. Kukka-askartelua
• To 26.3. Luontoiltapäivä
• To 2.4. Virpomavitsoja
• To 9.4. Ei toimintaryhmää Emyn
pääsiäislounaan vuoksi

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: 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 torstaina 23.4. ja 28.5.2020
klo 12-14. 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.).
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Shakkikerho
Kaikille avoin shakkikerho kokoontuu Villa Apteekin yläkertaan maanantaisin klo 13-15, ma 30.3. saakka.
Ryhmässä pelataan shakkia mukavassa porukassa. Voit tulla mukaan,
vaikket vielä osaisikaan shakkia –
opetustakin on tarjolla. Tervetuloa!

Ystäväryhmät
Ystäväryhmät on tarkoitettu yksinäisille tai sosiaalisesti eristäytyneille
ihmisille, jotka kaipaavat elämäänsä
ihmisiä ja mielekästä tekemistä. Mikäli et ole vielä ystäväryhmässä mukana ja haluat mukaan, ota yhteyttä
Virpiin p. 050 310 7981. Tällä hetkellä toimivat seuraavat ystäväryhmät:
• ma klo 10-11.45 Me-talo Espoon
keskus 25.5. saakka, ei 13.4.
• ma klo 12-14 Monikulttuurinen
naisten ryhmä Valoemyssä, 25.5.
saakka, ei 13.4.
• ma klo 14-15.30 Matinkylä Asukastalo Kylämajassa, 25.5. saakka, ei 13.4.
• ma klo 15-17 (parittomina viikkoina) Leppävaara Raitin pysäkillä 18.5. saakka
• ke klo 15-17 Unelman kammarissa Espoon keskuksessa.

Etkö vielä ole mukana
toiminnassa? Onko kotoa
lähteminen vaikeaa?
Mietitään yhdessä, miten helpottaa
yksinäisyyttä, saada päiviin sisältöä
sekä löytää yhteisö, johon kuulua.
Ota yhteyttä! Virpi p. 050 310 7981
virpi.guttorm(at)emy.fi

Emy osallistuu tutkimukseen
Tutkija havainnoi arkeamme Lilla Karyllissa tänä keväänä. Hän juttelee kanssasi mielellään, mutta
halutessasi saat olla rauhassa eikä valmiista tutkimuksesta voi ketään henkilöitä tunnistaa.
Hei! Kevään aikana näet minua
Lilla Karyllissa. Olen tutkija Sari Jurvansuu ja työskentelen A-klinikkasäätiöllä mielenterveys- ja
päihdejärjestöjen yhteisessä tutkimushankkeessa (MIPA).

Pyydän kevään aikana joitain Lilla Karyllissa kävijöitä osallistumaan
halutessaan haastatteluihin, joissa
voit kertoa kokemuksistasi kohtaamispaikan toiminnasta. Sinun näkemyksesi toiminnasta on tärkeä!

Espoon mielenterveysyhdistys EMY
ry osallistuu tutkimukseen, joka
kohdistuu järjestöjen ylläpitämiin
kohtaamispaikkoihin. Tutkimuksessa tarkastellaan, millaista kohtaamispaikkojen toiminta on, mitä ne
tarjoavat kävijöille ja mikä niiden
paikka on osallistujien arjessa ja
elämässä. Tutkimuksen tavoitteena
on tehdä näkyväksi kohtaamispaikkojen toiminnan merkitystä ja tuottaa tietoa, jonka pohjalta toimintaa
voidaan edelleen kehittää.

Haastatteluihin osallistuminen on
täysin vapaaehtoista. Tutkimustulokset raportoidaan siten, ettei ketään ihmistä voida niistä tunnistaa. Minulla on tutkijana myös
vaitiolovelvollisuus.

Olen paikalla seuraamassa toimintaa parina päivänä viikossa maalis- ja toukokuun välisenä aikana.
Minulle voi tulla oikein mielellään
juttelemaan! Voit halutessasi olla
myös omassa rauhassasi minusta
välittämättä.

Kerron mielelläni lisää tutkimuksesta, kun näemme. Voit ottaa halutessasi minuun yhteyttä myös
puhelimitse, tekstiviestillä tai
sähköpostilla.

Näkemisiin!
Ystävällisin terveisin,
Sari Jurvansuu
p. 046 9210 804
sari.jurvansuu@a-klinikka.fi

Lisätietoja Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimushankkeesta löydät täältä:
www.a-klinikkasaatio.fi/mipa.

Voimauttavat sanat
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. Ilmoittautuminen oli helmikuussa, mutta ryhmässä voi olla vielä
tilaa. Jos kurssi kiinnostaa, otathan yhteyttä: Tiina Pajula p. 050 310 7987 tai etunimi.sukunimi@emy.fi.
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Ruoanlaiton opastusta ja marttailua
Uudenmaan Marttojen kotitalousneuvoja Hanna Pikkarainen kiertää tänä keväänä useissa Emyn ryhmissä ja kohtaamispaikoissa opastamassa ruoanlaitossa ja jakamassa meille vinkkejä terveellisestä, tiukallekin taloudelle sopivasta ja ennen kaikkea hyvästä ruoasta. Jos olet tulossa ja sinulla on jokin erityinen allergia tai muu, ilmoitathan siitä
hyvissä ajoin etukäteen Tiina Pajulalle p. 050 310 7987. Opastukset sopivat yhtä hyvin kokeneille kuin kokemattomillekin kokkaajille, joten lämpimästi tervetuloa.

Tervetuloa mukaan oppimaan ja tekemään yhdessä!
•
•
•
•

Maanantaina 2.3.2020 klo 10 Meriemyn talkoot
Keskiviikkona 4.3.2020 klo 10 Valoemyn hävikkiruokaryhmä
Perjantaina 27.3.2020 klo 10 Lilla Karyllin talkoot
Tiistaina 7.4.2020 Meriemyn leivontaryhmä

Emyläisten kynistä
Talven ihme
On tammikuu, uuden vuoden taika,
alkakoon uusi vuosi ja uusi aika!
Ulkona pakkasta ja lunta,
Jääkiteiden valtakunta.
Lasten riemut pulkkamäessä,
Monta laskua edessä,

Sateenkaari
Sateenkaari, sateen
ja auringon puolella.
Kaikki värit sulassa sovussa.
Matka kohdasta A paikkaan B.
Aarteenlöytäjän paratiisi.

Tummaan harmaa taivas,
harmaansininen taivas, jolla tähdenlento kiitää.
Helmikuun kovat pakkaset tulossa,
Jääkiteitä hangella.
Talvi haastakoon kevättalven karkeloon!

Kohdatessa tervehdimme hymyillen
kuin vanhat tutut.

Maaliskuun jääpuikot räystäällä,
ne tippuen sulaa, sulaa.
aika odottaa kevättä.

Anne

Anne

Emyn Terassikahvio
Jorvin sairaala, psykiatrian yksikkö
Avoinna arkisin klo 9.30 – 14.30

Tervetuloa kahville ja tuoreelle pullalle!
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Emyn yhteistyökumppaneiden toimintaa
Ruoka-apua arkeen

Tietoa ja tukea verkosta
www.mielenterveystalo.fi

Espoon Ankkuri

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

Matinkartanontie 16 B, (Matinkylä)
p. 010 231 3760 , tiina.kaleva(at)samaria.fi

•
•

www.terveyskyla.fi/vertaistalo

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

Konkreettisia vinkkejä ja yhteystietoja
potilasyhdistysten vertaistukipalveluihin,
kokemustarinoita sekä vertaisvideoita.

www.uusimaalaiset.fi

ryhmätoimintaa.

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

Manna-Apu ry

Tuomarilantie 19

Tukea seurakunnista

p. 040 040 1114

•

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

Kaipaatko tukea elämäntilanteessasi?
Älä jää yksin. Voit ottaa yhteyttä seurakunnan työntekijöihin, kun tunnet tarvitsevasi kahdenkeskistä,
luottamuksellista keskustelua ja muuta tukea. Sinun
henkilökohtaisissa asioissasi kirkon työntekijöitä sitoo
ehdoton vaitiolovelvollisuus.
www.espoonseurakunnat.fi/apua-ja-tukea

Espoonlahden seurakunta

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

Hyvä Arki ry

Siltakuja 3 B

Kohtaamispaikka
Raitin pysäkki

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

•
•

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).

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09–510 2792

Avoinna
•

Via Dia

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

Arkisin klo 10-14

Edullista puuroa on tarjoilla maanantaisin ja perjantaisin klo 12, lounas keskiviikkoisin klo 12. Kahvipöytä on
katettuna koko aukioloajan.

Espoon me-talo

Elintarvikejakelu perjantaisin klo 10, vuoronumeroiden
jako klo 9.45 alkaen.

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.

Raitin Pysäkki on kohtaamis- ja kahvittelupaikka kaikille.
Raitin Pysäkin toiminnasta vastaavat yhteistyössä Punaisen Ristin Kehä-Espoon osasto, Espoon kaupunki, Leppävaaran seurakunta ja Emy.
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rednet.punainenristi.fi/node/8307

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 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
Toimintakeskus Oodi
Tarjoamme monipuolista kurssi- ja ryhmätoimintaa hyvinvointiteemoista. Kaikki toimintamme on maksutonta. Käy katsomassa kevätohjelma nettisivuiltamme:
www.toimintakeskusoodi.fi
”Kohti parempaa elämää” —kurssilainen Päivi
Surunauha ry
Vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille tarjoaa
https://surunauha.net/helsinki/ (mm. avoin vertaistukiryhmä Sellon kirjastossa).

Asukastalo
Kylämaja
Matinkatu 7, Matinkylä
p. 050 430 3112

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
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EJY:n Iloa arkeen -hankkeen hyvinvointiryhmä
ilman työtä oleville 30-65 v korkeasti
koulutetuille
(AMK-/yliopistotaustaa/asiantuntijatöissä olleille) espoolaisille tapaa 24.3.-11.6 ti ja to klo 9.30-14 Tapiolassa. Ryhmä ammentaa hyvinvointia taiteesta ja liikunnasta, vertaistuesta sekä
voimauttavasta itsetutkiskelusta.
Kysy lisää sähköpostitse/soittaen ja sovi tapaaminen.
Johanna Laine johanna.laine(at)ejy.fi tai 050 359 6919

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.

Kuntosaliryhmä
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.

Tuu messiin
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, ajalla 15.1.-10.6.2020. 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, kello 15-18 (17.1.12.6.2020, ei 10.4., 1.5.).

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

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

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.).

Kutsu näyttelyn avajaisiin
Helinä Rautavaara museo kutsuu: Lämpimästi tervetuloa näyttelyn avajaisiin Helinä Rautavaaran museoon tiistaina 3.3.2020. Kello 17 Paneelikeskustelu. Neljä asuinmaataan vaihtanutta kutsuvierasta pohtii paikan ja siirtymisen
merkitystä. Kello 18 Näyttelyn avaa kaupunginvaltuutettu Habiba Ali.
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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 yhden kalenterivuoden kerrallaan. Jäsenet saavat EMY-tiedotteen postitse kotiin. Emyn jäsenet ovat myös Mielenterveyden keskusliiton jäseniä. Lisätietoja jäsenyydestä emy.fi/yhdistys.
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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