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Aloitetaanko vuosi 2020 yhdessä hyvällä mielellä?
 Kokeilepa hymyillä itseksesi nostamalla suupie-
liä, ja saattamalla vähän iloa silmäkulmiin. Kokeile het-
ken aikaa, ethän heti luovuta. Tunnustele hetken kokeil-
tuasi, vaikuttiko hymyily mihinkään? Yhdysvaltalaisessa 
Kansasin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan, hy-
myily (tai pelkästään sen näytteleminen) tuottaa meille 
hyvinvointivaikutuksia. Siis pelkkä ilme! Olisikohan pai-
kallaan ottaa hymyhaaste? Yksi hymy kerran tunnissa ko-
ko valveillaoloajan, sopiiko? Jos haluat viedä hymyhaas-
teen vielä pidemmälle, jaa kuva hymystäsi Instagramissa 
aihetunnisteilla #hymyhaaste #emyespoo. Lupaan käy-
dä tykkäämässä jokaisesta näkemästäni hymystä, ja ja-
kaa omanikin!

 Hymyilyä voi hyvin luontevasti harjoittaa yhdes-
sä toisten kanssa, vaikka ryhmässä. Emyn ryhmätoimin-
nan kalenteri on tämän lehden liitteenä sinua varten. 
Toivon, että otat sen talteen – ja vaikka taskuusi – ke-
vään ajaksi muistuttamaan kaikesta siitä hurjan laajas-
ta ja monipuolisesta toiminnasta, jota Emyssä on. Ja si-
tä on siksi, että me kaikki puhallamme yhteen hiileen! 
Me kaikki siis Emyn jäsenet, vapaaehtoiset, osallistujat, 
opiskelijat, työntekijät, yhteistyökumppanit... Keitä kaik-
kia meitä oikein onkaan, aikamoinen joukko!
 Tammikuun ohjelmaan kuuluu loppiasen jäl-
keen päivätanssit Valoemyssä, luontokuvailtapäivä Lilla 
Karyllissa, talkootoimintaa Lilla Karyllissa ja Meriemyssä 
sekä Mielenterveyden ensiapukurssi Valoemyssä ennak-
koon ilmoittautuneille. Ryhmät käynnistyvät pääosin 
viikolta 3 lukien. Retkiohjelmassa on Ateneum. Tammi-

kuussa kerätään vuoden 
2020 jäsenmaksuja niin 
uusilta kuin vanhoiltakin 
jäseniltä, vaikkei toki jäse-
nyys meillä ole osallistu-
misen ehto. Emyn jäsenyys 
on vapaaehtoinen asia. Po-
rukoita kootaan niin Emyn 
talvileirille kuin juhlatoimi-
kuntaankin. Onpas meillä 
taas paljon kaikkea. Mikä 
sinut saa mukaan?

Paljon hymyä

alkavaan vuoteesi

toivoen, Tiina

EMY-tiedote 1/2020

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 edel-
tävän kuukauden puoliväliin mennessä sähköpostitse 
tiina.pajula(at)emy.fi , postitse Lilla Karylliin tai henki-
lökohtaisesti tuomalla johonkin Emyn kohtaamispaik-
kaan.
   Kansikuva: Pia H.

Emyn kuulumisia
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Emyn kuukausikokous

Lauantaina 11.1. klo 13 Me-
riemyssä. Kokouksessa suunni-
tellaan yhdistyksen toimintaa. 
Käymme läpi retkitoiveita ja mui-
ta aloitteita. Kokous on avoin 
kaikille. Aloitteita ja ideoita voi 
esittää kohtaamispaikan aloi-
telaatikoiden tai emy.fi sivujen 
kautta, mutta kannattaa tulla itse 
mukaan kertomaan lisää omas-
ta ehdotuksesta! Kokouksen jäl-
keen on kaikukorttiryhmän ta-
paaminen klo 14.

Retki Ateneumiin 14.1.2020
Ateneumin ajankohtainen näytte-
ly kertoo, kuinka Helene Schjerf-
beckistä tuli Helene – kuinka lah-
jakkaasta oppilaasta kasvoi yksi 
historiamme vaikuttavimmista 
taiteilijoista. Kokoontuminen yh-
teislähtöä varten Lilla Karylliin klo 
12.45. Tervetuloa mukaan!

Ryhmäkalenteri on 
tiedotteen liitteenä,  
otathan  sen talteen!
Ryhmäkalenteriin on koottu 
Emyn ryhmätoiminta tammi-
kuusta toukokuuhun 2020. Emyn 
ryhmät kokoontuvat kerran vii-
kossa, ellei toisin mainita. Ryhmä-
toimintaan voi vapaasti tulla mu-
kaan, ellei ilmoittautumisia tai 
muuta erikseen pyydetä. Osa ryh-
mistä on suunnattu tietyn ikäi-
sille ihmisille (esim. Tuu messiin! 
-hankkeen ryhmät 18-32-vuoti-
aille tai Porinaporukkatoiminta 
+60-vuotiaille). Osa ryhmistä on 
kurssimaisia eli niihin toivomme 
osallistujien sitoutuvan mukaan 
ryhmän ensimmäisestä tapaami-
sesta viimeiseen. Olet tervetul-
lut mukaan Emyn toimintaan ja 
muistathan ottaa ryhmäkalente-
rin käyttöön!

Emy 35-vuotisjuhlien 
suunnittelutoimikunta

Yhteinen yhdistyksemme viettää 
35. vuosijuhlaansa vuonna 2020. 
Aihiona on järjestää juhlat kesän 
korvalla, mutta tarkempia suun-
nitelmia ei vielä ole. Ilmoittaudu 
mukaan juhlien suunnittelutoimi-
kuntaan ottamalla yhteyttä Eeva 
Leinoseen p. 050 310 7984.

Luontokuvailtapäivä  
Lilla Karyllissa
Tervetuloa mukaan katsomaan 
luontoaiheisia valokuvia ja kes-
kustelemaan luonnosta ja retkei-
lystä. Kokoonnumme Lilla Karyllin 
olohuoneeseen torstaina 9.1. klo 
13.30. Tervetuloa!

Emyn talvileiri   
10.2.-14.2.2020
Emyn talvileiri järjestetään maa-
nantaista 10.2. perjantaihin 14.2. 
Espoossa, Velskolan Väentuvas-
sa. Leirillä majoitutaan yhteishuo-
neissa, ollaan yhdessä järjestetyn 
toiminnan puitteissa, syödään hy-
vin ja nautiskellaan toinen toistem-
me seurasta. Leirille osallistujien tu-
lee pystyä huolehtimaan itsestään 
etenkin oman lääkityksen ja siistey-
den osalta. Leiri on suunnattu Emyn 
jäsenille. Jos haluat mukaan leirille, 
ota yhteyttä Eeva Leinoseen aika-
välillä 7.1.-16.1.2020. Kaikille hake-
neille ilmoitetaan mukaan pääsys-
tä henkilökohtaisesti hakuajan 
umpeuduttua.

Haluatko mukaan 
kaveriporukkaan?
Yhdistämme ihmisiä 3-4 henkilön 
kaveriporukoihin. Ajatuksena vä-
hentää yksinäisyyttä eli tavata ja 
tutustua, jutella vaikkapa kahvi-
kupposen äärellä. Vertaiskaverit 

toimivat toisilleen vapaaehtoisena 
matalan kynnyksen vertaistukena. Il-
moittaudu Virpille p. 050 310 7981.

Alkuvuosi on parasta aikaa 
liittyä yhdistyksen jäseneksi!
Niin Emyn kuin monen muunkin yh-
distyksen jäsenyys ja jäsenmaksu 
kattaa aina yhden kalenterivuoden 
kerrallaan. Näin ollen yhdistyksen 
jäseneksi kannattaakin liittyä juu-
ri alkuvuonna. Siispä tervetuloa yh-
distyksen jäseneksi! Voit toki osallis-
tua lähes kaikkeen Emyn toimintaan, 
vaikka et jäsen olisikaan. Mikäli olet 
ollut Emyn jäsen vuonna 2019, saat 
jäsenmaksustasi henkilökohtaisel-
la viitenumerollasi varustetun laskun 
vuoden 2020 jäsenyydestä. 

Liity mukaan Emyn   
Google-kalenteriin
Emyllä on Google-kalenteri, johon 
Emyn vapaaehtoinen kokoaa aina 
kuukauden menot kerrallaan. Kalen-
tereita on kolme Lilla Karyll, Merie-
my, Valoemy ja Emyn liikuntaryhmien 
oma kalenteri. Pääset liittymään ka-
lentereihin klikkaamalla Emyn kotisi-
vujen www.emy.fi etusivulla olevien 
linkkien kautta. Tervetuloa!

Annathan palautetta, 
jaathan ajatuksiasi!
Keräämme palautetta ja näkemyk-
siä kaikilta Emyn toimintaan osallis-
tuneilta toiminnan kehittämisen ja 
raportoinnin tueksi. Kyselyn saat pa-
perisena Emyn työntekijältä tai voit 
täyttää sen verkossa: https://forms.
gle/PEDSxbomYM2sTLP26 tai 
 
 qr-koodin kautta: 

Ajankohtaisia



4

Kohtaamispaikka 
Meriemy
Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09–863 2031

Kohtaamispaikka 
Lilla Karyll
Pappilantie 7, Espoon keskus
p. 09–859 2057 

Tervetuloa Lilla Karyllin

 • arkipäivisin klo 9–16.30
 • avoinna vapaaehtoisvoimin useimmiten 
 sunnuntaisin 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 tuomiokirkos-
ta. Tervetuloa, kohtaamispaikka on kaikille avoin!

Talkootöitä tarjolla Lilla Karyllissa ja Meriemyssä 
Lilla Karyllin talkoita pidetään maanantaista perjantai-
hin eli joka arkipäivä. Meriemyn talkoopäivät ovat maa-
nantai, keskiviikko ja perjantai (arkena).

Talkoisiin osallistumista varten saavutaan paikalle en-
nen klo 10 aamulla ja ilmoittaudutaan talkoisiin tal-
koovastaavalle. Jos poikkeuksellisesti myöhästyt ja olet 
tulossa talkoisiin, soitathan siitä kohtaamispaikkaan en-
nen kymmentä! Talkoiden aluksi jaetaan päivän talkoo-
työt ja sitten suunnitellaan päivän talkoolounas. Talkoo-
työt voivat olla esimerkiksi siivousta, ruoanlaittoa ja Lilla 
Karyllissa myös pihatöitä ja toisinaan postitusta. Kiitok-
sena tehdystä talkootyöstä jokainen talkoolainen saa 
syödäkseen lounaan. Talkoisiin osallistumista varten 
kannattaa varata aikaa klo 9.45–13.00. Tervetuloa!

Apua ja tukea älylaitteiden kanssa
Vapaaehtoinen Bror auttaa älylaitteiden ja tietokoneen 
käytössä Lilla Karyllissa. Voit varata henkilökohtaisen 
ajan suoraan Brorilta Lilla Karyllista tai voit tavoitella 
häntä soittamalla Lilla Karyllin puhelimeen.

Tervetuloa Meriemyyn

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

Meriemy sijaitsee Ala-Kivenlahden ostoskeskuksessa, 
noin viiden minuutin kävelymatkan päässä Kivenlah-
den 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!

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

Vapaaehtoiseksi Emyn viikonvaihteisiin?

Päivystäjäjoukkoon mahtuu lisää vapaaehtoisia sekä 
Meriemyyn että Lilla Karylliin. Kiinnostuneet voivat ot-
taa yhteyttä: Meriemyn asioissa Hannaan p. 050 310 
7980 ja Lilla Karyllin asioissa Kaideen p. 050 552 1049.

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!

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

Valoemyn avoimet ovet ja joulutauko
• Valoemy on joulutauolla 10.1.2020 saakka
• maanantaisin klo 9-16 (13.1. lukien)
• torstaina klo 9-14.30 (16.1. lukien)
• perjantaina klo 9-14.30 (17.1. lukien)

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

Tulevia tapahtumia
Valoemyn toiminta on avointa kaikille ja kaiken ikäi-
sille ellei jotakin muuta mainita. Tervetuloa osallistu-
maan Emyn uusimman kohtaamispaikan ja ryhmä-
toimintatilan toimintaan!

Mielenterveyden ensiapu®1 -kurssi
Valoemyssä järjestetään Mielenterveyden ensiapu-
kurssi tammikuun alussa 7.1., 8.1. ja 10.1. klo 10-14. 
Koulutusryhmä koottiin joulukuussa. Mikäli et ehti-
nyt mukaan, mutta olisit kovin kiinnostunut kurssis-
ta, otathan yhteyttä Virpiin p. 050 310 7981.

Hyvinvoinnin teematuokiot keskiviikkoisin
Tule mukaan paneutumaan vaihtuvien hyvinvointi-
teemojen äärelle mukavassa porukassa. Ryhmä on 
kaikille avoin ja maksuton.
• 15.1. klo 13 Luova kirjoittaminen
• 22.1. klo 13 Sydänterveys
• 29.1. klo 13 Tunnetaidot
• 5.2. klo 13 Omien vahvuuksien tunnistaminen. 

Hyvän mielen päivätanssit Valoemyssä
Torstaina 9.1.2020 klo 12-14 laitetaan jalalla kore-
asti Valoemyssä. Tervetuloa mukaan Valoemyn hy-
vän mielen päivätansseihin!

Runsaasti ryhmätoimintaa koko kevääksi
Emyn ryhmätoiminta käynnistyy tammikuussa, Va-
loemyssä viikolla 3. Luethan lisää ryhmistä seuraa-
vilta sivuilta. Tervetuloa mukaan ryhmätoimintaan!
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Emyn ryhmätoiminta

Emyn liikuntaryhmät

Jalkapalloa

Jalkapalloa pelataan kak-
si kertaa viikossa. Pelaa-
minen on maksutonta ja 
pääasiana on hauskanpi-
to. Kaikki kiinnostuneet 
taidoista riippumatta 
mukaan pelaamaan! Tiedustelut Kaj 
Järvisalo, p. 050 552 1049.
Talvikausi:
• Laaksolahden halli maanantai-

sin klo 15-16, 13.1.-20.4.2020 (ei 
13.4.).

• Futsalia (Rehtorinkuja 4) kes-
kiviikkoisin klo 17-18, 8.1.-
29.4.2020 (ei 19.2.).

Kesäkausi:
• Laaksolahden tekonurmi maa-

nantaisin klo 15.30-17, 27.4. 
alkaen.

• Keski-Espoon tekonurmi torstai-
sin klo 16-17.30, 7.5.2020 alkaen 
(ei 21.5., 18.6.).

Tuolijumppaa
Kaiken kuntoisille sopivaa kehoa 
virkistävää tuolijumppaa järjeste-
tään Valoemyssä (iso olohuone) ai-
na maanantaisin klo 10-10.30 ajal-
la13.1.-25.5.2020 (ei 13.4.). Tule 
mukaan!

Joogaa
Emyn järjestämä jooga on lempe-
ää ja kaikille sopivaa. Joogaa varten 
pue yllesi mukavat ja joustavat vaat-
teet. Ota mukaan pyyhe tai ohut 
viltti. Muistathan olla syömättä ja 

juomatta puoli tuntia ennen ja jäl-
keen joogan.
• Maanantaisin Lagstads skolan 

salissa klo 17-18, 13.1.-4.5. (ei 
17.2., 13.4.).

• Perjantaisin ESKOn studiossa 
(Pappilantie 2) klo 13.30-14.45, 
ajalla 10.1.-15.5.2020 (ei 21.2., 
10.4., 1.5.) ilmoittaudu mukaan 
perjantain joogaryhmään p. 
050 310 7980.

Keilausta
Emyn keilausryhmä kokoontuu tiis-
taisin kerran kuussa Tapiolan kei-
lahallissa. Kevätkaudella keilataan: 
kerran kuussa 21.1., 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 ker-
taa viikossa. Voit osallistua mo-
lempiin vuoroihin tai vain toiseen. 
Mailan ja pallon saat tarvittaessa lai-
naksi, joten tule rohkeasti mukaan 
pelaamaan.
• Tiistaisin pelataan Koulumesta-

rin koululla klo 17-18 ajalla 7.1.-
5.5.2020 (ei 18.2., 28.4.).

• Torstaisin sählyä pelataan 
Ymmerstan koulun salis-
sa klo 16.30-17.30, ajalla 9.1.-
23.4.2020 (ei 20.2., 9.4.).

Itämaista tanssia
Itämaista tanssia tanssitaan naisten 
kesken Lagstadin koulun salissa tiis-
taisin klo 18-19, ajalla 7.1.-5.5.2020 
(ei 18.2.).

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

Vesiliikuntaa
Vesijuoksua ja uintia varten kokoon-
numme 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, otat-
han yhteyttä p. 050 310 7981.

Kävelylenkkiryhmä
Eikö tule lähdettyä yksin lenkille? Ei 
se mitään, porukassa se on muuten-
kin hauskempaa! Yhteislähtö käve-
lylenkille perjantaisin Lilla Karyllista 
klo 14.30. Kokoontumiset ajalla 6.3.-
29.5.2020 (ei 10.4., 1.5.).
Muista oma vesipullo mukaan!

Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa, ellei toisin mainita. Voit vapaasti tulla mukaan, ellei ilmoittau-
tumisia tai muuta erikseen pyydetä. Osa ryhmistä on kurssimaisia eli niihin toivomme osallistuji-
en sitoutuvan mukaan ryhmän ensimmäisestä tapaamisesta viimeiseen. Kaikki ryhmät ovat sinulle 
maksuttomia.
     Tervetuloa mukaan Emyn ryhmätoimintaan!
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Kuntosali
Emyn kuntosalivuoro on joka per-
jantai Kannusillanmäen väestön-
suojan 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 kes-
kustelua, tukea ja selviytymiskeino-
jen jakamista. Ryhmä kokoontuu Lil-
la Karyllissa parittomien viikkojen 
torstaisin klo 17-18.30 ajalla 16.1.-
7.5.2020. Ryhmää ohjaavat vertais-
ohjaaja Maaret ja psykoterapiaopis-
kelija Heli. Osallistujilta edellytetään 
luottamuksellisuutta, tervetuloa!

Keskustelua yksinäisyydestä
Kokoonnumme keskustelemaan yk-
sinäisyydestä Lilla Karylliin paritto-
mien viikkojen keskiviikkoisin klo 
16.30-18. Ryhmä sopii sinulle, jos 
koet tai olet kokenut yksinäisyyt-
tä. Ryhmä kokoontuu ajalla 15.1.-
20.5.2020. Ryhmäkertojen teemoja: 
15.1. Yksinäisyys kaverina, 29.1. Ir-
ti yksinäisyydestä ja 12.2. Emy lääk-
keenä yksinäisyyteen. Tervetuloa!

Tukiryhmä ahdistuneille
Tukiryhmä ahdistuneille kokoon-
tuu Villa Apteekin alakerran kokous-
huoneessa (Pappilantie 5) parillisten 
viikkojen maanantaisin klo 15-16.30 
ajalla 20.1.-25.5.2020 (ei 13.4.). Ryh-
mässä keskustellaan ahdistuneisuu-
desta, tehdään erilaisia tehtäviä ja 
jaetaan selviytymiskeinoja. Tervetu-
loa mukaan. Ryhmässä mukana ver-
taisohjaaja Monika yhdessä Emyn 
työntekijä Tiinan kanssa.

Keskusteluryhmä 
kaksisuuntaista 
mielialahäiriötä sairastaville

Kokoontuu luottamuksellisesti kes-
kinäisen vertaistuen ja keskuste-
lun äärelle Lilla Karylliin parillisten 
viikkojen tiistaisin klo 18-19.30. Ko-
koontumiset ajalla 7.1.-26.5.2020. 
Tervetuloa mukaan!

Keskusteleva teehetki
Kokoonnumme Lilla Karylliin pa-
rillisten viikkojen keskiviikkoisin 
(8.1.-27.5.2020) klo 16.30-18. Kes-
kustelemme vaihtuvista teemoista, 
tervetuloa mukaan ryhmään! Tam-
mikuun teemat: 8.1. Turvallisuuden/
turvattomuuden tunne 22.1. Luon-
teenpiirteet ja omakuva. 

Hyvinvoinnin teematuokio
Valoemyn isoon olohuoneeseen ko-
koonnutaan vaihtelevien hyvinvoin-
nin teemojen äärelle keskiviikkoi-
sin klo 13-15 (ajalla 15.1.-27.5.2020). 
Tuokiot ovat avoimia kaikille, joten 
tule mukaan silloin, kun sinulle so-
pii! Alkuvuoden teemat: 15.1. Luova 
kirjoittaminen, 22.1. Sydänterveys, 
29.1. Tunnetaidot ja 5.2. Omien vah-
vuuksien tunnistaminen. 

Savuton tulevaisuus?
Vertaistukiryhmä tupakoimatto-
muuden tueksi. Ryhmä kokoontuu 
Valoemyssä ajalla 11.3.-29.4.2020 
joka keskiviikko klo 15-16.15. Voit 
tulla mukaan ryhmään alusta saak-
ka tai poiketa ryhmässä silloin, kun 
siltä tuntuu. Ryhmä soveltuu myös 
sähkötupakan käyttäjille, nuuskan 
käyttäjille sekä heille, jotka ovat eh-
kä jääneet kiinni korvaustuotteisiin. 
Osallistuminen ryhmään ei edelly-
tä sitoutumista tupakoinnin lopet-
tamiseen tai edes vähentämiseen! 
Pohditaan yhdessä keinoja, mitkä 
auttavat. Mahdollisuuksia on! Lisä-
tietoja Virpiltä, p. 050 310 7981.

Tukikurssi jännittäjille
Toiminnallisessa ryhmässä tutkim-
me jännittämistä ilmiönä ja harjoit-
telemme työkaluja, joilla jännittämi-
sen oireita voi hillitä. Opettelemme 
suhtautumaan jännittämiseen lem-
peämmin, ja pohdimme jännittä-
mistä lisääviä ja vähentäviä ajatuk-
sia. Mukaan tulemista saa jännittää, 
ja se varmasti yhdistääkin koko ryh-
mää. Vertaistuki on tärkeässä roolis-
sa tapaamisissa. Ryhmä kokoontuu 
kahdeksan kertaa ja on kurssimuo-
toinen, joten ilmoittauduthan tu-
lemalla mukaan ensimmäisellä tai 
viimeistään toisella kerralla. Kokoon-
tumiset Valoemyssä keskiviikkoisin 
klo 14.30-16 ajalla 15.1.-4.3.2020.

+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 tuke-
va ryhmä on tarkoitettu +50-vuoti-
aille Suomeen muuttaneille. Ryh-
mä järjestetään yhteistyönä Espoon 
seurakuntayhtymän, Espoon mie-
lenterveysyhdistys EMY ry:n ja Es-
poon maahanmuuttajapalveluiden 
kanssa. Lisätietoja: Arabiankielisen 
seurakuntatyön ohjaaja Mirna Nad-
ra p. 050 472 9780 mirna.nadra(at)
evl.fi , EMY ry:n toiminnanohjaaja 
Virpi Guttorm p. 050 310 7981 virpi.
guttorm(at)emy.fi 
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Tarkoituksellisemman 
elämän jäljillä
Oletko kiinnostunut kehittämään 
elämäntaitojasi ja motivoitunut ryh-
mämuotoiseen työskentelyyn? Ryh-
män tavoitteena on elämäntaitojen 
vahvistaminen ja myönteisyyden li-
sääminen. Ryhmän viitekehykse-
nä toimii logoteoreettinen ajattelu, 
joka elämänmyönteisenä sekä tar-
koituksellisuutta painottavana elä-
mäntapana antaa hyvän perustan 
mielen hyvinvointiin. Ryhmä ko-
koontuu 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 kaikes-
ta maan ja taivaan välillä Espoon-
lahden seurakunnan diakonin Liisa 
Pohjosen ohjauksella parittomien 
viikkojen torstaisin klo 14-15.30 Me-
riemyssä. Kokoontumiset ajalla 2.1.-
18.6.2020 (ei 9.4., 21.5.), tervetuloa!

Omaisten ja läheisten illat
Emy järjestää yhteistyössä Espoon-
lahden seurakunnan kanssa avoimia 
iltoja psyykkisesti sairastuneiden 
henkilöiden omaisille ja läheisille. 
Illoissa on keskustelua ja jakamis-
ta vaihtuvien teemojen äärellä. Ko-
koontuminen kerran kuussa torstai-
na klo 17.30, Meriemyssä 6.2., 5.3. ja 
2.4. sekä Lilla Karyllissa 14.5.2020.

Porinaporukka +60-vuotiaille
Suomen Asumisen Apu ry järjes-
tää Valoemyssä Porinaporukka-toi-
mintaa tiistaisin klo 10-12 (ajalla 
14.1.-16.6.2020). Porinaporukat ovat 
alueen ikääntyneille tarkoitettuja 

Leivotaan 
yhdessä
Leivotaan yhdessä Meriemyssä tiis-
taisin klo 10-12. Tule mukaan! Lei-
vontaryhmä kokoontuu viikoittain 
ajalla 14.1.-26.5.2020.

Teatteriryhmä
Emyn teatteriryhmä kokoontuu tiis-
taisin klo 12-13.30 ESKOn salissa 
(Pappilantie 2). Ryhmässä harjoitel-
laan ilmaisutaitoa ja näyttelemistä 
teatterikoulun opettajan ohjaukses-
sa 17.1.-12.5.2020 (ei 18.2.). Ilmoit-
taudu mukaan ryhmään Hannan 
kautta p. 050 310 7980.

Englanniksi keskustelua
Englannin kielen keskusteluryhmä 
kokoontuu treenaamaan kielitaitoa 
mukavassa porukassa. Kokoontumi-
set Valoemyssä tiistaisin klo 17.30-
18.30 ajalla 21.1.-17.3.2020.

Herkkuja hävikistä
Tuppaavatko juureksia jäämään 
jääkaapin nurkkaan ja leipää len-
tämään biojätteeseen? Tule hävik-
kiruokaryhmään ideoimaan ja te-
kemään helppoja, mutta herkullisia 
ruokia! Kokoonnumme keskiviikkoi-
sin Valoemyssä klo 10-13. Tervetu-
loa mukaan, ryhmä on avoin kaikil-
le! Hävikkiruokaryhmä kokoontuu 
viikoittain ajalla 15.1.-27.5.2020.

Musiikkiraati & yhteislaulua
Parittomien viikkojen keskiviikkoisin 

(15.1.-20.5.2020) kokoonnu-
taan Kylämajaan musiikin 
merkeissä. Musiikkiraadissa 
klo 12-13 kuunnellaan mu-
siikkia ja keskustellaan (lu-
entosalissa). Lauluryhmässä 
lauletaan yhteislauluja klo 

kohtaamispaikkoja, joissa vietetään 
aikaa kahvitellen, rupatellen ja ryh-
män itsensä suunnitteleman ohjel-
man merkeissä. Tervetuloa mukaan!

Emyn harrastus- ja taideryhmät

Lankaa ja luovuutta
Tervetuloa luomaan erilaisia käsitöi-
tä erityisesti langasta, narusta ja ku-
teista! Ryhmä on kaikille avoin eikä 
taitovaatimuksia ole. Kokoonnum-
me perjantaisin klo 12-14 Valoemyn 
neukkarissa 17.1.-29.5.2020 (ei 10.4., 
1.5.), tule mukaan!

Kaikukorttiryhmä
Kaikukortin omaavien ryhmä ko-
koontuu kerran kuussa lauantaisin 
Meriemyyn klo 14-15.30. Ryhmäs-
sä tarkastellaan kulttuuririentoja, 
erityisesti Kaikukorttitarjontaa, se-
kä perehdytään vaihtuviin kulttuu-
riteemoihin. Samalla sovitaan oma-
ehtoisista retkistä. Kokoontumiset 
ovat 11.1., 1.2., 7.3., 4.4. ja 9.5.2020. 
Tervetuloa mukaan! Kaikukortista 
lisätietoja saat EMY-tiedotteen vii-
meiseltä sivulta sekä www.emy.fi.

Kuvataideryhmiä kaikille
Emyn kuvataideryhmät ovat avoi-
mia kaikille eikä taitovaatimuksia 
ole, tervetuloa mukaan löytämään 
kuvataiteen ja värien ilo!
• Sielun maisemien maalarit ko-

koontuvat Lilla Karylliin jo-
ka maanantai klo 17-19, ajalla 
13.1.-25.5.2020 (ei 13.4.).

• Ilon maalarit ko-
koontuvat joka tiis-
tai Meriemyyn klo 
16.30-18.30, ajalla 
14.1.-26.5.2020.

Emyn ryhmätoiminta
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13-14 (pianohuoneessa). Voit osallis-
tua molempiin tai vain toiseen ryh-
mään, tervetuloa! Ohjaajana Helena.

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

Älylaitteet haltuun
Torstaisin klo 10-11 on Valoemyssä 
tarjolla apua ja neuvoja älylaitteiden 
käyttämiseen. Ryhmä kokoontuu jo-
ka 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 tu-
tustua toisiimme. Yhteistyössä Emy 
ja HYKS Jorvin alueen psykiatria. 
Ajankohtaiset teemat voit tarkastaa 
EMY-tiedotteesta. Toimintaryhmän 
alkuvuoden teemat:
• 16.1. Aliasta
• 23.1. Leivontaa
• 30.1. Musavisa
• 6.2. Aivojumppaa

Bänditaitoryhmä
Emyn bänditaitoryhmä kokoon-
tuu soittamaan Lilla Karyllin yläker-
ran musiikkihuoneeseen perjan-
taisin 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. Levy-
raadissa 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 (ajal-
la 10.1.-29.5.2020, ei 1.5.). Tervetu-
loa! Toimintaryhmän alkuvuoden 
teemat:
• 10.1. lautapelejä
• 24.1. nojatuolimatkailua
• 7.2. ystävänpäiväkorttien 

askartelua

Muisti- ja aivojumppa
Kaikille ja kaikenikäisille avoin muis-
ti- ja aivojumppa kokoontuu Va-
loemyssä kerran kuussa torstaisin 
klo 12-14. Kokoontumiset ovat 23.1., 
27.2., 23.4. ja 28.5.2020. Yhteistyössä 
Emy ja Olarin kansalliset seniorit ry. 
Tervetuloa!

Langoilla
Ryhmä soveltuu aloittelijoille, jotka 
haluavat oppia neulomaan esimer-
kiksi sukan tai kokeneimmille, jotka 
haluavat vaihtaa ohjeita tai vaikka-
pa jakaa käsityöosaamistaan muille. 
Kokoontumiset Meriemyssä parit-
tomien viikkojen keskiviikkoisin klo 
13-14 (ajalla 15.1.-25.3.2020).

Luovat menetelmät 
voimavarana
Ryhmässä haetaan luovien mene-
telmien kautta voimavaroja arkeen. 
Ryhmässä kokeillaan vaihtelevasti 
erilaisia taide- ja tarinalähtöisiä me-
netelmiä sekä rentoutumisen kei-
noja. Harjoitellaan hyvän mielen 
taitoja luottamuksellisessa ja voi-
mavaroja hakevassa ilmapiirissä. 

Kokoonnumme Valoemyssä maa-
nantaisin klo 12-13.30 (ajalla 9.3.-
4.5.2020, ei 13.4.).

Shakkikerho

Kaikille avoin shakkikerho kokoon-
tuu Villa Apteekin yläkertaan maa-
nantaisin klo 13-15 (ajalla 13.1.-
30.3.2020). Ryhmässä pelataan 
shakkia mukavassa porukassa. Voit 
tulla mukaan, vaikket vielä osaisi 
shakkia – neuvojakin on tarjolla. Ter-
vetuloa pelaamaan!

Ystäväryhmät
Ystäväryhmät on tarkoitettu yksi-
näisille tai sosiaalisesti eristäytyneil-
le, jotka kaipaavat elämäänsä ihmi-
siä 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 Asu-
kastalo Kylämaja, 13.1.-25.5.

• ma klo 15-17 (parittomina viik-
koina) Leppävaara Raitin pysäk-
ki 13.1.-18.5.

• ke klo 15-17 Unelman kammari 
Espoon keskus

Etkö vielä ole

mukana toimin-

nassa? 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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Velskolan leirillä

Syksyisenä marraskuun maanan-
taiaamuna Lilla Karyllin olohuone 
täyttyi iloisesta puheensorinasta. 
Olohuone täyttyi talkoolaisista, kä-
vijöistä ja leirille lähtijöistä.

 Syysleirille lähtijöitä aset-
tautui linja-autoon matkatavaroi-
neen, mukana oli sekä vanhoja 
konkareita että ensikertalaisia.

 Majoittumisen jälkeen po-
rukka asettautui ruokalaan lou-
naalle. Ruokala tulikin harvinaisen 
tutuksi näinä viitenä päivänä, mitä 
leiri kesti.

 Tilat olivat aivan mahtavat, 
joskin joissain huoneissa oli aina-
kin alkuun hiukan viileää. Leirillä oli 
mukavasti ohjelmaa.

 Ensimmäinen päivä meni 
tutustuessa ohjaajiin ja osallistujiin, 
unohtamatta sitä ruokalaa. Il-
tasella odottikin jo sitten mah-
tavat löylyt Velskolan upeassa 
saunassa. Saunoa saikin sitten 
lähes joka ilta.

 Seuraavana päivänä 
leiriläisiä ilahdutti neljä opis-
kelijaa, jotka järjestivät eri-
laista ohjelmaa askartelusta 
jumppaan. Keskiviikkona mei-
tä tulivat ohjaamaan erilaiseen 
toimintaan Terhi ja Sanna. Oh-
jelmassa oli joogaa, tietovisaa 
ja leiritapaamisessa toivottu 
bingo. Illalla sitten leirinuoti-
olle, eli grillikatokseen makka-
ranpaistoon. Sade ja tuuli hiu-
kan yrittivät häiritä leiriläisiä, 
mutta niidenkin kanssa tultiin 
toimeen.

 Torstaina oli sitten leirillä 
koko viikon mukana olleiden oh-
jaajien Minnan ja Ninan vuoro jär-
jestää ohjelmaa. Ohjelmassa oli 
pantomiimia, ilmapalloistumalen-
topalloa porot vastaan hurjat ja ul-
koilua muun muassa. Pantomiimis-
ta meidät keskeytti palohälytys, 
onneksi vasta loppumetreillä. No, 
tulipahan sitten kaikille ulkoilua, 
halusi tai ei. Onneksi ei ollut muus-
ta kyse kuin väärästä hälytyksestä. 
Pitkään palomies kuitenkin tutki 
ja korjasi vikaa. Jokin anturi oli pö-
lyyntynyt, mikä oli sitten laukaissut 
hälytyksen.

 Torstaina iltapäivällä käy-
tiin sitten leirin kokemuksia läpi. 
Siitä pölinästähän ei meinannut 
loppua tulla.

 Illat kuluivat leppoisasti 
olohuoneessa kitaransoittoa kuun-
nellen. Osa vietti aikaansa kuto-
en, osa värittäen ja muuten vain 
jutellen.

 Leirillä oli oikein miellyttä-
vä ja rento fiilis. Sain uusia tuttavia 
ja mukavaa tekemistä. Leiri se antoi 
voimia jaksaa taas arjessa.

  Johanna

Emyn seuraava 
leiri on talvileiri. 
Katsothan tarkemmat 
tiedot ja hakuohjeet 
tämän tiedotteen 
ensimmäiseltä 
aukeamalta!

Kuva Velskolan luonnonkauniista maisemista
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Runoja

Nyt unille laskeutuu tuo rikkinäinen kuu
Painajaisten pelossa hän ajatukset pitää valossa
Kehon tärinä tuo kumma ikävän pitää tumman
Vieressä tyhjää paikkaa hän katsoo
ja päättää hetken vielä valvoo
Silmät kuitenkin pakosta ummistuu
sisällään syvä kaipuu

-Tiia Hachad-

Seuralaulu

Näin kun yhdes ollaan,
hei ollaan, hei ollaan
näin kun yhdes ollaan 
niin tullaan tuttaviks.
Sinun kaverit on minun kaverit
ja minun kaverit on sinun kaverit
Näin kun yhdes ollaan,
niin tullaan tuttaviksi

Tuula Viljasalo

Vanha laulu sota-ajoista

Tullaan, Tullaan
toimehen me tullaan
vielä on viitonen
kahviin ja pullaan.

Päivä se on vielä vielä huomennakin
Eletään me sitten
vähän reilummin.

Tuula Viljasalo

Hyssyn hyssyn hyrinä

Hyssyn hyssyn hyrinä,
lässyn lässyn lätinä
on puolipilvistä.

Hyssyn hyssyn hyrinä,
lässyn lässyn lätinä
ei enää sadetta.

Hyssyn hyssyn hyrinä,
lässyn lässyn lätinä
on kaunista.

Hyssyn hyssyn hyrinä,
lässyn lässyn lätinä
katson taivaan sateenkaarta,
joka tuo onnea.

Anne Tähtisadetta

Tähtisadetta taivaan
sateenkaaren alla,
vaaleanpunaisia unelmia.
tuuli keinuttaa vadelmapensasta,
jossa tiskaan toukan mukana.

Anne
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Emyn yhteistyökumppaneiden toimintaa

Ruoka-apua arkeen

Espoon Ankkuri
Matinkartanontie 16 B, (Matinkylä)
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 päihde-

ongelmista kärsiville täysi-ikäisille, tarjolla myös 

ryhmätoimintaa. 

Manna-Apu ry
Tuomarilantie 19
 p. 040 040 1114
• elintarvikkeita jaossa ma, ke ja pe klo 11.30 alkaen. 

Kelakortti ja oma kassi mukaan.

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
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 juusto- 
ja kinkkuleipiä, kakkua, pullaa, hedelmiä ym. Aa-
mupalan tarjoilut vaihtuvat päivittäin. Aamupalan 
hinta on 2 euroa (asunnottomille ilmainen).

Via Dia 
Via Dia jakaa ruokaa osoitteessa Muurarinkuja 1 Leppä-
vaarassa. Jakopäivät ja -ajat kannattaa tarkistaa interne-
tistä tai Facebookista.

  Diakonia- ja kappelilounaat

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

www.mielenterveystalo.fi 
Tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita,

oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja.
www.terveyskyla.fi /vertaistalo

Konkreettisia vinkkejä ja yhteystietoja
potilasyhdistysten vertaistukipalveluihin,

kokemustarinoita sekä vertaisvideoita.
www.uusimaalaiset.fi 

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

 Tietoa ja tukea verkosta

Kaipaatko tukea elämäntilanteessasi?

Älä jää yksin. Voit ottaa yhteyttä seurakunnan työnteki-
jöihin, kun tunnet tarvitsevasi kahdenkeskistä, luotta-
muksellista keskustelua ja muuta tukea.

Sinun henkilökohtaisissa asioissasi kirkon työntekijöitä 
sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus.

www.espoonseurakunnat.fi /apua-ja-tukea

 Ryhmätoimintaa seurakunnissa

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

• Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, ma ja to klo 11-
13, 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€. Maa-

liskuussa Tapiolan lounaat jäävät tauolle remontin 
vuoksi.

• 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.

Muita vertaistukitoimijoita Espoossa

Äidit irti synnytysmasennuksesta 
Vertaistukea synnytyksen jälkeiseen masennukseen.

Lisätiedot: https://aima.fi /

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

Suomen Moniääniset ry
Mielen sisäisistä äänistä puhuminen on tärkeä askel 

kohti tasapainoisempaa elämää äänien kanssa. Vertais-
tukiryhmässä on mahdollisuus jakaa äänikokemuksia 

hyväksyvässä, luottamuksellisessa ilmapiirissä. Tiedus-
telut 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 vertaistuki-
ryhmä Sellon kirjastossa).

Diakonia- ja kappelilounaat

Kohtaamispaikka 
Raitin pysäkki
Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09–510 2792

Avoinna

• Arkisin klo 10-14

Edullista puuroa on tarjoilla maanantaisin ja perjantai-
sin 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 Punai-
sen Ristin Kehä-Espoon osasto, Espoon kaupunki, Lep-
pävaaran seurakunta ja EMY ry.

Asukastalo
Kylämaja
Matinkatu 7, Matinkylä
p. 050 430 3112 

Avoinna
• ma-pe klo 9-16

Kylämaja on espoolaisten kohtaamispaikka, jonne voi 
tulla pistäytymään kahville, lukemaan lehtiä, oleile-
maan, juttelemaan työntekijöiden kanssa tai osallis-
tumaan toimintaan. Kylämajan toimintaa ylläpitävät 
Kalliolan setlementti, Espoon kaupungin sosiaali- ja ter-
veystoimi 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 käyttämi-
sestä peritään pieni loimimaksu.

kylamaja.fi  & facebook.com/kylamaja
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Olotila

Olotilassa voit muun muassa hen-
gailla, jutella, pelata jotain tai inspi-
roitua jostain ihan uudesta. Olotila 
soveltuu myös vaikka omien kou-
luprokkiksien tekoon, lukemiseen, 
kirjoittamiseen – tai ihan vaan ole-
miseen. Olotila klo 15-18 torstaisin 
16.1.-11.6.2020 (ei 21.5.) ja perjan-
taisin 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 taitei-
lemaan rennossa ilmapiirissä. Ryh-
mässä voi piirtää tai maalata jo-
ko kuukausittain vaihtuvan teeman 
mukaisia juttuja, tai sitten ihan mi-
tä mieleen juolahtaa. Voit myös tulla 
vain hengailemaan! Vetäjänä Titta.

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

Mukaan kamuryhmään!
Kamuryhmät ovat 18–32-vuotiail-
le tarkoitettuja ryhmiä, joissa tu-
tustutaan uusiin ihmisiin yhteisen 
tekemisen merkeissä. Jokaisesta ka-
muryhmästä muotoutuu osallistu-
jiensa näköinen. Kamuryhmä ko-
koontuu tällä hetkellä Valoemyssä 

joka keskiviikko klo 17.30-19, ajal-
la 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 käyn-
nissä ja aikaa on pitkienkin pelien 
pelaamiseen. Tuu messiin! Voit myös 
tulla vaikka maalaamaan omia figu-
jasi. Lautapeliryhmä on perjantai-
sin Valoemyssä, kello 15-18 (17.1.-
12.6.2020, ei 10.4., 1.5.).

Roolipeliryhmä
Oletko kiinnostunut rooli-
peleistä? Ota yhteyttä! Uu-
sia peliporukoita käynniste-
tään sitä mukaa kun kiinnostuneita 
löytyy. Valoemyssä maanantaisin klo 
14-16, lisätiedot Artulta.

Opiskeletko Aalto-yliopistossa?

Tuu messiin uuteen ryhmään! Kiin-
nostuneet ja lisätietoja kaipailevat 
voivat olla yhteydessä Arttuun, soit-
tamalla tai whatsapilla, tai meilaa-
malla messissa(at)emy.fi

Uusi keskustelullinen 
vertaistukiryhmä Dive
Ryhmässä on tarkoitus keskustella 
luottamuksellisesti arjen haasteis-
ta, vertaistukea ja työkaluja selviy-
tymiseen jakaen. Maanantaisin klo 
16.30-18 (13.1.-8.6.2020, ei 13.4.). 
Tuu messiin!

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!
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Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo mentalhälsoförening EMF rf ) 
on mielenterveyskuntoutujien potilasyhdistys. Tarkoituksenamme on yh-
distää ja aktivoida Espoon ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveyson-
gelmia kokeneita sekä herättää ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös 
ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. Tarkoituksemme toteut-
tamiseksi järjestämme ryhmä-, opinto- ja työtoimintaa, tapahtumia, retkiä, 

leirejä ja matkoja sekä kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Tarvittaessa myös informoimme viranomaisia jäsen-
temme tarpeista. Arvomme ovat jäsenlähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja 
toiminnallisuus. Kuka tahansa voi liittyä Emyn jäseneksi tai kannatusjäseneksi!

Yhdistyksen jäsenyys
Vuodelle 2020 jäsenmaksu on 23 € ja kannatusjäsenmaksu on 100 €. Jäsenmaksu kattaa aina yhden kalenterivuo-
den kerrallaan. Jäsenet saavat EMY-tiedotteen postitse kotiin. Emyn jäsenet ovat myös Mielenterveyden keskuslii-
ton jäseniä. Jäsenet saavat alkuvuodesta jäsenmaksulaskut kukin omalla viitenumerollaan tiedotteen liitteenä. 

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  Tomi Ojala
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
Toiminnanohjaaja  Hanna Hed   p. 050 310 7980  hanna.hed(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
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

Yhdistys ja yhteystiedot
Emyyn et tarvitse 

lähetettä tai diagnoosia.
Tervetuloa mukaan toimin-

taan!

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

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 mu-
kana 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 Kaikukort-
teja myöntää Saara Arkimo p. 050 312 5192.

       Kaikukortin menotärppejä: emy.fi


