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Aurinko paistaa ja vettä sataa. Lehtipuissa voi havaita 
useita keltaisen, punaisen, vihreän ja ruskean eri sävy-
jä, puut varastoivat klorofylliään ensi kevättä varten. 
Märkä tienpinpinta on liukas lehdistä, ja sievät puna-
kärpässienet, känsätuhkelot ja muut puskevat itiö-
emiään pientareella niin, että maa lohkeilee. Päivät ly-
henevät lyhenemistään, ja kuulaana päivänä ulkoilma 
houkuttelee luontoon tarkastelemaan syksyn etene-
mistä. On lokakuu!

Emyn lokakuussa loputkin syyskauden ryhmät käyn-
nistyvät. Joko sinä olet poiminut sopivat ryhmät 
Emyn ryhmäkalenterista? Jos viime tiedotteen liit-
teenä saamasi ryhmäkalenteri ehti jo hävitä, saat sen 
aina netistä: emy.fi/ryhmatoiminta ja tokihan tässä 
lehdessä on kaikki ryhmät esiteltynä, sinua varten!
 Lokakuun retkiohjelmistossa on  tiedossa mu-
seoretki Tuusulaan, luontoretki Nuuksioon sekä vie-
railu Entressessä juuri avattuun Helinä Rautavaara 
-museoon. Tiedotteessa on tällä kertaa Emyn toimin-
tatärppien lisäksi mukavasti emyläisten lähettämiä 
juttuja. Suuri kiitos kaikille runoja ja muita juttuja lä-
hettäneille, ne ovat aina tervetulleita!
 Asunnottomien yö järjestetään jälleen 17.10. 
Emy on mukana Espoon Asunnottomien yön järjes-
tämisessä niin Kivenlahdessa kuin Espoon keskuk-
sessakin. Asunnottomien yön tapahtuma on  asun-
nottomuutta vastustava mielenilmaus, jonka kautta 

puolustamme jo-
kaisen oikeutta 
omaan kotiin. Tä-
män vuoden tee-
mana on naisten 
asunnottomuus. 
Samalla vietetään 
YK:n kansainvälis-
tä päivää köyhyy-
den poistamiseksi. 
Tervetuloa mu-
kaan tärkeän asian 
puolesta!

Ethän jää yksin?

Emyyn
olet
tervetullut!

Tiina :)

EMY-tiedote 10/2019

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: Kati K.

Emyn kuulumisia

4.10. Marttailua ja leffailtapäivä 
Meriemyssä

5.10. Emyn kuukausikokous

9.10. Hyvinvoinnin teematuokio ja
savuton tulevaisuus Valoemyssä 
joka keskiviikko

11.10. Syysretki Nuuksioon

16.10. Retki Helinä Rautavaara museoon

17.10. Asunnottomien yö
Hakuaika syysleirille päättyy

18.10. Karaokea Meriemyssä

22.10. Museoretki Tuusulaan

29.10. Painonhallintaryhmä alkaa
Startti Emyn vapaaehtoiseksi
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Kutsu Emyn syyskokoukseen
Emy kutsuu jäsenistönsä sääntö-
määräiseen syyskokoukseen Va-
loemyyn torstaina 14.11.2019 
klo 17.30. Ovet avataan klo 17, 
jolloin aloitamme tarjoiluilla, ko-
kous käynnistetään klo 17.30. Esi-
tyslistalla tulee olemaan Emyn 
toimintasuunnitelman ja talous-
arvion vahvistaminen vuodelle 
2020, jäsenmaksun suuruudesta 
päättäminen sekä neljän hallituk-
sen jäsenen valinta ja puheenjoh-
tajan valinta. Tule ja vaikuta!

Emyn kuukausikokous
Lokakuun kokous on lauantai-
na 5.10. klo 13 Meriemyssä. Ko-
kouksessa suunnitellaan yhdis-
tyksen toimintaa. Käymme läpi 
retkitoiveita ja muita aloitteita. 
Kokous on avoin kaikille. Aloittei-
ta ja ideoita voi esittää kohtaamis-
paikan aloitelaatikoiden tai emy.fi 
sivujen kautta, mutta kannattaa 
tulla itse mukaan kertomaan lisää 
omasta ehdotuksesta! Kokouksen 
jälkeen kokoon-
tuu Kaikukort-
tiryhmä klo 14.

Museoretki 
Tuusulaan
Teemme päiväretken Tuusulaan 
tiistaina 22.10.2019. Retken oh-
jelmassa on tutustuminen Lot-
tamuseoon ja Halosenniemen 
taidemuseoon sekä yhteinen lou-
nas. Lähdemme retkelle tilaus-
bussilla Lilla Karyllin pihalta klo 
9.30 ja palaamme takaisin klo 16 
mennessä. Retken omavastuu-
hinta on 15€/osallistuja, Emy kus-
tantaa loput. Hae mukaan retkel-
le Eeva Leinosen kautta p. 050 310 
7984 aikavälillä 1.10.-17.10.2019.

Syksyinen retki luontoon
Tule mukaan retkelle Nuuksioon 
perjantaina 11.10.2019. Lähde-
tään yhdessä Lilla Karyllista klo 

10. Jatketaan matkaa HSL:n bus-
silla 245 Luontokeskus Haltiaan.
 Syysretki pitää sisäl-
lään aistien tuulettamista hel-
polla noin 2 km luontopolulla, 
lounaseväiden syömistä nuotiol-
la ja leikkimielisen visailun. Ota 
oma juomapullo mukaan ja huo-
mioi säänmukainen pukeutumi-
nen. Sateen sattuessa tutustu-
taan Haltian luontokeskukseen. 
Ilmoittautuminen Lilla Karyllin tai 
Meriemyn ilmoitustaululle 8.10. 
mennessä (tai soittamalla). Il-
moitathan samalla, jos sinulla on 
erityisruokavalio/allergia. Syys-
retken järjestää Laurean sosiono-
miopiskelijat.

Retki Helinä 
Rautavaara 
museoon
Teemme opastetun retken Entres-
seen muuttaneeseen Helinä Rau-
tavaara museoon keskiviikkona 
16.10.2019. Kokoonnumme en-
sin Lilla Karylliin klo 14, josta kä-
velemme museolle yhtä matkaa. 
Ilmoittaudu mukaan Lilla Karyl-
lin tai Meriemyn ilmoitustaulun 
kautta (tai soittamalla) viimeis-
tään edellisenä päivänä. Tervetu-
loa mukaan, retki on maksuton.

Syysleiri Velskolassa
Emyn syysleiri järjestetään Vels-
kolan Väentuvassa viikolla maa-
nantaista 11.11. perjantaihin 
15.11.2019. Leirillä ollaan yhdes-
sä ja nautitaan järjestetystä oh-
jelmasta, yövytään 2-6 henkilön 
huoneissa, syödään hyvin, sauno-
taan, ulkoillaan ja rentoudutaan. 
Leiriviikon omavastuuhinta 60€/
Emyn jäsen sisältää majoituksen, 
ruokailut, ohjelman ja kuljetuk-
sen Lilla Karyllista.
 Jos haluat mukaan ota yh-
teyttä Eeva Leinoseen p. 050 310 
7984 aikavälillä 1.10.-17.10.2019.

Marrasiltamien ennakkoliput  
myynnissä, varaa omasi!

Avomielin Marrasiltamat järjestetään 
pääkaupunkiseudun mielenterveys-
yhdistysten yhteistyönä Vartioky-
län työväentalolla (Puotilan metro-
aseman lähellä) torstaina 21.11. klo 
17-20. Iltamissa nautitaan toistem-
me seurasta, herkullisesta tarjoilusta, 
ohjelmasta ja karaokesta. Opastus il-
tamiin Puotilan metroasemalta klo 
16.20, ovet aukeavat klo 16.30. Tarvit-
taessa järjestämme yhteislähdön Es-
poosta (kerrothan, jos sitä toivot!).
 Lunasta ennakkolippusi jo 
nyt hintaan 2€ Lilla Karyllista Tiialta p. 
050 310 7986 tai Meriemystä Eevalta 
p. 050 310 7984. Iltamien liput mak-
savat ovelta ostettuna 3€, jos lippuja 
ovelta myytäväksi riittää. Katkaistaan 
yhdessä kaamos mukavissa iltamissa!

Haravahumpat
Tervetuloa mukaan siistimään Pappi-
lantien yhteistä pihapiiriä torstaina 
24.10. klo 10 alkaen. Talkoisiin osal-
listujille tarjotaan kiitokseksi hyvä 
mieli ja yhteinen keittolounas.

Ruokakurssit 
Emyssä
Uudenmaan Martto-
jen kotitalouden asiantuntija Hanna 
Pikkarainen järjestää emyläisille kok-
kauskursseja syksyllä 2019. Ilmoit-
taudu mukaan kurssille Lilla Karyllin 
tai Meriemyn ilmoitustaulun kautta. 
Kerrothan samalla, jos sinulla on jo-
kin allergia tai erityisruokavalio. Kurs-
seilla opitaan sesongin kotiruoas-
ta ja Meriemyssä lisäksi retkieväiden 
kuivaamisesta.
• Meriemyssä kokkaillaan perjan-

taina 4.10. ja 11.10. klo 10-13.
• Lilla Karyllissa kokkaillaan per-

jantaina 25.10. ja 1.11. klo 
10-13.

Ajankohtaisia
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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.

Talkootyöt voivat olla esimerkiksi siivousta, ruoanlaittoa 
ja Lilla Karyllissa myös pihatöitä ja toisinaan postitusta. 
Kiitoksena tehdystä talkootyöstä jokainen talkoolainen 
saa syödäkseen lounaan. Talkoisiin osallistumista varten 
kannattaa varata aikaa klo 9.45–13.00. Tervetuloa!

Kirpputori Lilla Karyllissa
Lilla Karyllin yläkerrassa on pieni kirpputori, jonne voit 
tuoda siistiä ja puhdasta tavaraa ja vaatteita. Kirpputo-
rin hinnat vaihtelevat 0,5–4€. Tule tekemään löytöjä!

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 Lilla Karyllissa ja Meriemyssä on juttuseuraa ja talkootoi-
mintaa, edullista kahvia ja teetä, päivän lehti, tietokone ja pelejä. Jos toivot
toimintamme tarkempaa esittelyä, soitathan meille 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
• maanantaisin klo 9-16 
• torstaina klo 9-14.30
• perjantaina klo 9-14.30

Avoimien ovien hetkinä voit piipahtaa kahville, tapaa-
maan muita tai vaikka tutustumaan Emyyn. Muina ai-
koina kohtaamispaikka Valoemy on ryhmätoiminnan 
käytössä.

Lokakuun erityiset

Hyvinvoinnin teematuokiot keskiviikkoisin
Valoemyn isoon olohuoneeseen kokoonnutaan vaih-
televien hyvinvoinnin teemojen äärelle keskiviikkoi-
sin klo 13-15 (ajalla 11.9.-11.12.2019). Tuokiot ovat 
avoimia kaikille, joten tule mukaan silloin, kun sinulle 
sopii!
• 2.10. Rentoutuminen
• 9.10. Voimaannuttava kohtaaminen
• 16.10. Anteeksiannon voima
• 23.10. Kehonhuoltoa
• 30.10. Hiljaisuus voimavarana
• 6.11. Muistin huolto

Valoemyn ryhmissä on vielä sinulle tilaa, tule!
Tulisitko mukaan vaikkapa hävikkiruokaryhmään, sa-
vuttomaan tulevaisuuteen tai englannin keskustelu-
ryhmään! Kaikki Valoemyn ryhmät löydät Emyn ryhmä-
toiminnan esittelyjen yhteydestä seuraavilta sivuilta.

Mielenterveysmessuille on tänä
vuonna vapaa pääsy!
Emy esittäyty messuilla Avomielin 
-yhdistysten kanssa osastolla 2.

Mielenterveden keskusliiton kursseja

18-32-vuotiaille: Toivon työpaja Musiikki minus-
sa 14.11./21.11./28.11./ ja 9.1.2020 klo 11-15. Millaisia 
ajatuksia ja tunteita musiikki sinussa herättää? Voisiko 
musiikin avulla purkaa tunteita? Paikka: Valoemy Hae: 
28.10. mennessä www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri (Ha-
ku: Musiikki minussa)

Kaiken ikäisille: Mitä mielen päällä? Keskustellaan 
verkossa! Mielenterveyden keskusliitto järjestää joka 
toinen viikko vertaistuellisen ryhmächatin vaihtuvin ai-
hein. www.hyvakysymys.fi/ryhmachat (Etsi keskustelun 
otsikolla: 9.10. Sinua, sinua rakastan – ainakin useimmi-
ten, 23.10. Kiikunkaakun töissä ja 6.11. Uni hukassa.

Lisää kursseja: www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri
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Emyn ryhmätoiminta

Jalkapalloa
Jalkapalloa pelataan 
läpi kesän kaksi kertaa 
viikossa. Pelaaminen 
on maksutonta ja pää-
asiana on hauskanpi-
to. Kaikki kiinnostu-
neet taidoista riippumatta mukaan 
pelaamaan!  Tiedustelut Kaj Järvisa-
lo, p. 050 552 1049.
• Maanantaisin Laaksolahden te-

konurmella klo 15-16.30. Ulkot-
reenit maanantaisin 14.10. saak-
ka, minkä jälkeen maanantain 
treenit Laaksolahden hallissa 
klo 15.30-17 ajalla 21.10.-11.11. 
ja 18.11.-16.12.2019.

• Futsalia keskiviikkoisin Sto-
rängens skolan salissa (Reh-
torinkuja 4) klo 17-18 ajalla 
25.9.-4.12.2019.

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

Jooga
Emyn järjestämä jooga on lempe-
ää ja kaikille sopivaa. Joogaa var-
ten pue yllesi mukavat ja jousta-
vat vaatteet. Ota mukaan pyyhe tai 
ohut viltti. Muistathan olla syömättä 
ja juomatta puoli tuntia ennen ja jäl-
keen joogan.
• Maanantaisin Lagstads skolan 

salissa (Espoonkatu 7) klo 17-18, 
2.12. saakka.

• Perjantaisin ESKOn studiossa 
(Pappilantie 2) klo 13.30-14.45, 

ajalla 6.9.-29.11. ei 18.10. Perjan-
tain joogaryhmä on ollut täysi. 
Jos tahdot mukaan, tiedustele 
asiasta p. 050 310 7980.

Keilausta
Emyn keilausryhmä kokoontuu tiis-
taisin kerran kuussa Tapiolan kei-
lahallissa. Syyskaudella keilataan: 
22.10. ja 19.11. klo 14-15. Ilmoittau-
duthan ennakkoon mukaan poruk-
kaan p. 050 310 7981. Mukana kei-
laamassa 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 Koulumes-

tarin koululla klo 17-18 (viikoit-
tain 3.12. saakka).

• Torstaisin sählyä pelataan 
Ymmerstan koulun salis-
sa ajalla 3.10.-28.11.2019 klo 
16.30-17.30.

Itämaista tanssia
Itämaista tanssia tanssitaan nais-
ten kesken Lagstadin koulun salis-
sa tiistaisin klo 18-19 (viikoittain 
3.12.2019 saakka).

Sulkapalloa
Sulkapalloa pelataan Laurinlah-
den koululla keskiviikkoisin klo 

17.30-19 ajalla 4.9.-4.12.2019. Mai-
lan ja pallon saat tarvittaessa lainak-
si, tervetuloa mukaan!

Vesiliikuntaa
Vesijuoksua ja uintia varten kokoon-
numme Keski-Espoon uimahallin 
aulan sohvan luokse torstaisin klo 
16. Tapaamiset aina torstaisin 5.12. 
saakka. Mikäli kaipaat neuvoja esi-
merkiksi erityisryhmien uimaran-
nekkeen hankinnassa, otathan yh-
teyttä p. 050 310 7981.

Kävelylenkkiryhmä
Eikö tule lähdettyä yksin lenkille? Ei 
se mitään, porukassa se on muuten-
kin hauskempaa! Yhteislähtö käve-
lylenkille Lilla Karyllista perjantaisin 
klo 14.30. Muista oma vesipullo mu-
kaan! Lenkkeilyä aina perjantaisin 
29.11.2019 saakka.

Kuntosali
Emyn kuntosalivuoro on joka per-
jantai Kannusillanmäen väestön-
suojan kuntosalilla. Kuntosalivuoro 
on klo 16-17 ajalla 6.9.-29.11. Salil-
la treenataan mukavassa seurassa 
ja tarvittaessa saat opastusta kunto-
salilaitteiden käyttämisessä.

Hyvän mielen painonhallintaa

Emyn ryhmätoiminta on kaikille avointa ja maksutonta. Mukaan sopii tulla ilman ennakkoilmoitus-
ta, ellei ilmoittautumaan erikseen pyydetä. Moniin ryhmiin mahtuu vielä, tule mukaan!
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Valoemyssä käynnistyy maanantai-
na 28.10.2019 uusi ryhmä painon-
hallinnan ja mielen hyvinvoinnin tu-
eksi. Ryhmässä saat tietoa ja tukea 
matkalla kohti terveellisempiä elin-
tapoja ja painonhallintaa mielen 
hyvinvoinnin näkökulmia unohta-
matta. Tulethan mukaan heti alus-
ta saakka! Kokoontumiset maanan-
taisin Valoemyssä (pikku-olkkari) klo 
10.30-12 ajalla 28.10.-25.11.2019.

Tukiryhmä ahdistuneille
Tukiryhmä ahdistuneille kokoontuu 
Villa Apteekin alakerran 
kokoushuoneessa (Pappilantie 5) 
parillisten viikkojen maanantaisin 
klo 15-16.30 ajalla 16.9.-25.11.2019.
 Ryhmässä keskustellaan ah-
distuneisuudesta, tehdään erilaisia 
tehtäviä ja jaetaan selviytymiskei-
noja etenkin vertaistukeen pohjau-
tuen. Tervetuloa mukaan. Ryhmässä 
mukana vertaisohjaaja Monika yh-
dessä Emyn työntekijän kanssa.

Porinaporukka +60-vuotiaille
Suomen Asumisen Apu ry järjestää 
Valoemyssä Porinaporukka-toimin-
taa tiistaisin klo 10-12. Porinapo-
rukat ovat alueen ikääntyneille tar-
koitettuja kohtaamispaikkoja, joissa 
vietetään aikaa kahvitellen, rupatel-
len ja ryhmän itsensä suunnittele-
man ohjelman merkeissä. Tervetu-
loa mukaan!

Keskusteluryhmä 
kaksisuuntaista 
mielialahäiriötä sairastaville

Kokoontuu luottamuksellisesti kes-
kinäisen vertaistuen ja keskuste-
lun äärelle Lilla Karylliin parillisten 
viikkojen tiistaisin klo 18-19.30. 
Kokoontumiset ajalla 3.9.-10.12. Ter-
vetuloa mukaan!

Keskusteleva teehetki

Kokoonnumme Lilla Karylliin pa-
rillisten viikkojen keskiviikkoi-
sin (4.9.-27.11.2019) klo 16.30-
18. Tervetuloa mukaan avoimeen 
keskusteluryhmään!

Hyvinvoinnin teematuokio
Valoemyn isoon olohuoneeseen 
kokoonnutaan vaihtelevien hyvin-
voinnin teemojen äärelle keski-
viikkoisin klo 13-15 (ajalla 11.9.-
11.12.2019). Tuokiot ovat avoimia 
kaikille, joten tule mukaan silloin, 
kun sinulle sopii!
 Lokakuun teemat:  2.10. 
Rentoutuminen, 9.10. Voimaannut-
tava kohtaaminen, 16.10. Anteeksi-
annon voima, 23.10. Kehonhuoltoa, 
30.10. Hiljaisuus voimavarana, 6.11. 
Muistin huolto.

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

+50-vuotiaiden Suomeen 
muuttaneiden kotoutumista 
tukeva ryhmä 

Opitaan yhdessä suomen kieltä ja 
kulttuuria 26.9.-28.11.2019. Tors-
taisin klo 13-15 Chapple, Iso Ome-
na 2. krs. Kotoutumista tukeva ryh-
mä on tarkoitettu +50-vuotiaille 

Suomeen  muuttaneille.
 Ryhmäkerroilla käsitel-
lään eri teemoja ja sisältö suunni-
tellaan yhdessä ryhmäläisten kans-
sa. Ryhmässä puhutaan suomen 
kieltä, mutta suomen kielen taito ei 
ole välttämätöntä. Arabian, darin ja 
farsin kielten tulkkaus. Ryhmä jär-
jestetään yhteistyönä Espoon seu-
rakuntayhtymän, Espoon mielen-
terveysyhdistys EMY ry:n ja Espoon 
maahanmuuttajapalveluiden kans-
sa. Lisätietoja: Arabiankielisen seu-
rakuntatyön ohjaaja Mirna Nadra 
p. 050 472 9780 mirna.nadra(at)evl.
fi, EMY ry:n toiminnanohjaaja Vir-
pi Guttorm p. 050 310 7981 virpi.
guttorm(at)emy.fi

Lankaa ja luovuutta
Tervetuloa luomaan erilaisia käsitöi-
tä erityisesti langasta, narusta ja ku-
teista! Ryhmässä on mahdollisuus 
keskittyä yhteen projektiin tai ko-
keilla uusia käsityötekniikoita - mu-
kavassa seurassa, tietenkin! Ryhmä 
on kaikille avoin eikä taitovaatimuk-
sia ole. Kokoonnumme perjantai-
sin klo 12-14 Valoemyn neukkarissa 
(6.9.-29.11.2019), tule mukaan!

Kaikukorttiryhmä
Kaikukortin omaavien ryhmä ko-
koontuu kerran kuussa lauantaisin 
Meriemyyn klo 14-15.30. Ryhmässä 
tarkastellaan kulttuuririentoja, eri-
tyisesti Kaikukorttitarjontaa, sekä 
perehdytään vaihtuviin kulttuuritee-
moihin. Samalla sovitaan omaehtoi-
sista retkistä. Syyskauden kokoon-
tumiset ovat 5.10. ja 9.11.2019. 
Tervetuloa mukaan! Kaikukortista 
lisätietoja saat EMY-tiedotteen vii-
meiseltä sivulta.
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Tarkoituksellisemman elämän 
jäljillä -ryhmä

Ryhmä on täynnä ja suljettu Ko-
koontumiset keskiviikkoisin klo 
17-18.30 Valoemyssä ajalla 18.9.-
23.10.2019. Tiedustelut Virpiltä

Tukiryhmä masentuneille
Tukiryhmä masentuneille on kes-
kustelua, tukea ja selviytymiskeino-
jen jakamista. Ryhmä kokoontuu 
Lilla Karyllissa parittomien viikko-
jen torstaisin klo 17-18.30 ajalla 
26.9.-19.12.2019.
 Ryhmää ohjaavat vertaisoh-
jaaja Maaret ja psykoterapiaopiske-
lija Asta. Osallistujilta edellytetään 
luottamuksellisuutta, tervetuloa!

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 joka 
maanantai klo 17-19, 16.12. 
saakka.

• Ilon maalarit kokoontuvat jo-
ka tiistai Meriemyyn klo 16.30-
18.30, 17.12. 
saakka.

Herkkuja hävikistä
Tuppaavatko juurekset jäämään 
jääkaapin nurkkaan ja leipää lentä-
mään biojätteeseen? Tule hävikki-
ruokaryhmään ideoimaan ja teke-
mään helppoja, mutta herkullisia 
ruokia! Kokoonnumme keskiviik-
koisin Valoemyssä klo 10-13. Terve-
tuloa mukaan, ryhmä on avoin kai-
kille! Hävikkiruokaryhmä kokoontuu 
viikoittain ajalla 11.9.-4.12.2019.

Musiikkiraati & yhteislaulua
Parittomien viikkojen keski-
viikkoisin (joka toinen viikko 
20.11.2019 saakka) kokoonnutaan 
Kylämajaan musiikin merkeissä. Mu-
siikkiraadissa klo 12-13 kuunnellaan 
musiikkia ja keskustellaan (luento-
salissa). Lauluryhmässä lauletaan 
yhteislauluja klo 13-14 (pianohuo-
neessa). Voit osallistua molempiin 
tai vain toiseen ryhmään, tervetu-
loa! Ohjaajana Helena.

Askartelupaja
Askartelupaja järjestetään Villa Ap-
teekin (Pappilantie 5) yläkerrassa 
keskiviikkoisin klo 13-15 (viikoit-
tain 4.12.2019 saakka). Askartelua 
eri teemoista ja materiaaleista. Mu-
kana Mirva ja Paula, tervetuloa!

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

Leivotaan yhdessä
Leivotaan yhdessä Meriemyssä tiis-
taisin klo 10-12. Tule mukaan! Lei-
vontaryhmä kokoontuu viikoittain 
ajalla 3.9.-17.12.2019.

Teatteriryhmä

Emyn teatteriryhmä kokoontuu tiis-
taisin klo 12-13.30 ESKOn salissa 
(Pappilantie 2). Ryhmässä harjoitel-
laan ilmaisutaitoa ja näyttelemistä 
teatterikoulun opettajan ohjaukses-
sa 17.12. saakka (ei 15.10.). Ilmoit-
taudu mukaan ryhmään Hannan 
kautta p. 050 310 7980.

Avoin kässäilta
Olarin Martat järjestävät Valoemys-
sä kerran kuukaudessa tiistaisin 
avoimen käsityöillan. Mukaan voit 
ottaa oman käsityön tai osallistua 
yhteisen tilkkupeiton tekoon. Ta-
paamiset 22.10. ja 19.11. klo 17-20. 
Tervetuloa!

Englanniksi keskustelua

Englannin kielen keskusteluryhmä 
kokoontuu treenaamaan kielitaitoa 
mukavassa porukassa. Kokoontumi-
set Valoemyssä parittomien viikko-
jen tiistaisin klo 17.30-18.30 ajalla 
24.9.-3.12.2019. Mukana Marla.

Emyn ryhmätoiminta

Ethän jää yksin? Olet tervetullut mukaan Emyn ryhmiin!
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Etkö ole vielä mukana Emyn toiminnassa? Tule etsimään uutta sisältöä
elämääsi tai kannusta yksinäinen läheisesi ottamaan meihin yhteyttä.
Tavataan ja mietitään yhdessä, miten helpottaa yksinäisyyttä ja saada
päiviin sisältöä. Järjestämme myös ystäväryhmätoimintaa Espoossa.
Otathan kuitenkin ensin yhteyttä, sillä osa ystäväryhmistä on jo täynnä.

Ota yhteyttä ja tule tutustumaan!

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

Ystäväryhmät syyskaudella 2019
• Ystäväryhmä me-talolla maanantaisin klo 10-11.45, 2.9.-9.12.2019 (ei 14.10.).
• Monikulttuurinen naisten ryhmä maanantaisin Valoemyn neukkarissa klo 12-14, 2.9.-9.12.2019.
• Ystäväryhmä Kylämajassa maanantaisin klo 14-15.30, 2.9.-9.12.2019.
• Ystäväryhmä Raitin Pysäkillä parittomien viikkojen maanantaisin klo 15-17, 9.9.-3.12.2019.
• Ystäväryhmä Unelman kammarissa keskiviikkoisin klo 15-17.

Toimintaryhmä Lilla Karyll
Kaikille avoin toiminnallinen ryhmä 
kokoontuu Lilla Karyllissa torstaisin 
klo 13.30. Ryhmässä on vaihtelevaa 
tekemistä, ja samalla voimme tutus-
tua toisiimme. Yhteistyössä Emy ja 
HYKS Jorvin alueen psykiatria. Toi-
mintaryhmän syyskuun teemat:
• 3.10. Stressinhallinta- ja tietoi-

suustaitoja 
• 10.10. Mielekäs Päivä -peli 
• 17.10. Kynttilälyhtypaja 
• 24.10. Improaminen tutuksi       
• 31.10. Älylaitteet haltuun
• 7.11. Heijastinpaja

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

Levyraati
Meriemyn levyraati kokoontuu 
klo 13 perjantaisin kerran kuussa: 
25.10. ja 22.11. Levyraadissa analy-
soidaan, 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 6.9.-29.11.2019. 
Tervetuloa!
• pe 4.10. klo 

13 elokuva ja 
popcornia

• pe 18.10. klo 13 
karaoke

• pe 1.11. maalaushetki

Laululyriikan kirjoituspaja
Tule mukaan laululyriikan kirjoitus-
pajaan. Ryhmässä keskitymme lä-
hinnä biisien kirjoittamiseen, emme 
melodiaan. Apuna käy-
tämme Heikki
Salon kirjaa Kahlekunin-
gas. Vetäjänä toimii Mil-
la. Kokoontumiset per-
jantaisin 4.10.-8.11.2019 
Villa Apteekissa (Pappilantie 5) klo 
16.30-18. Tervetuloa!

Omaisille ja läheisille
Emy ja Espoonlahden seurakunta 
järjestävät Meriemyssä yhteistyös-
sä teemailtoja mielenterveystoipu-
jien omaisille ja läheisille. Illat ovat 
avoimia ja mukaan ei tarvitse erik-
seen ilmoittautua, tervetuloa! Tee-
maillat järjestetään kerran kuussa 
torstaina 24.10. ja 28.11. klo 17.30. 
Tervetuloa!
 Kilossa kokoontuu jakami-
seen ja keskusteluun pohjaava ryh-
mä Edistian tiloissa to 10.10., 14.11. 
ja 12.12. klo 17.30. Joulukuun kerta 
on ryhmien yhteinen ja se järjeste-
tään Emyssä.

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. Tervetuloa!

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

Roolipeliryhmä
Oletko kiinnostunut roolipeleistä? Ota yhteyttä! Uusia 
peliporukoita käynnistetään sitä mukaa kun kiinnostu-
neita löytyy. Valoemyssä ma klo 14-16, 16.12. saakka. 
Lisätiedot Artulta.

Tuu messiin! -hanke ja Nuoret ry ylpeänä esittävät..

Halloween 2019 Lilla Karyllissa

Lauantaina 26.10. klo 15-24 tarjolla erilaisia purta-
via, kauhuleffamaraton, lautapelejä, vapaata hengai-
lua, uusia ihmisiä ja varmaan myös hieman jännitystä-
kin. Tuu mukaan ja tuo kaveritkin, ilmoittautumiset voi 
hoitaa meilillä (arttu.poyhtari(at)emy.fi) tai puhelimel-
la (050 312 5193, soitto/tekstari/whatsapp) Artulle, il-
moitathan myös jos sulla on jotain ruoka-aineallergioi-
ta. Megeen voi ottaa myös omia pelejä tai jotain muuta 
Halloween-aiheista teksaa. Klo 15 aloitellaan järjestely-
jä, tule ihmeessä jo silloin!

Olotila
Olotilassa voit muun muassa hengailla, jutella, pelata jo-
tain tai inspiroitua jostain ihan uudesta. Olotila soveltuu 
myös vaikka omien kouluprokkiksien tekoon, lukemi-
seen, kirjoittamiseen – tai ihan vaan olemiseen. Olotila 
on avoinna torstaisin ja perjantaisin klo 15-18 Valoemys-
sä (Maapallonkatu 8 E-F, pe 20.12. saakka (ei 6.12.)). Tuu 
messiin ottamaan Olotila omaksesi!

Taideryhmä
Tiistaisin klo 16.30-18.30 Espoon me-talolla (Terveysku-
ja 2 B, ajalla 13.8.-17.12. (ei 15.10.)). Tule mukaan taitei-
lemaan 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. Kysy lisää Artul-
ta p. 050 312 5193 tai arttu.poyhtari(at)emy.fi

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

Mukaan kamuryhmään!
Kamuryhmät ovat 18–32-vuotiaille tarkoitettuja ryhmiä, 
joissa tutustutaan uusiin ihmisiin yhteisen tekemisen 
merkeissä. Jokaisesta kamuryhmästä muotoutuu osallis-
tujiensa näköinen. Kamuryhmä kokoontuu tällä hetkellä 
Valoemyssä joka keskiviikko klo 17.30-19, 18.12. saakka. 
Kysy lisää Artulta ja tuu messiin! Voit myös ehdottaa ka-
muryhmän perustamista omalle alueellesi!

Nuori aikuinen, tuu messiin!
Kehitämme Emyssä osallistujien näköistä toimintaa 18–32-vuotiaille nuorille aikuisille.
Tuu messiin!  arttu.poyhtari(at)emy.fi p. 050 312 5193.
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RunojaKesän loppu

Ihme ja kumma,
miksi taivas on niin tumma
Ja tähtiäkin valtava summa
Kuu myös oranssi
kuin kardemumma
Miksi lammen pinnalla
kelluu enää yksi lumme
Joko kaamos
ajatuksiin altistumme?
Mielen täyttää vain aate
että kesän lopusta jää taas
kerran haikea tunne.

Emylle: Tuula Viljasalo

Pelko ohjaa tiellä eksyvää
Löytää paikkaan
mis paljon menetettävää
Ottaakko toinen suunta
vaiko tiellä jatkaen
Kaipuu niin kova,
mut silti varoen
Huominen kaiken
näyttää saa
kun jälleen aamu sarastaa

-Tiia Hachad-
Hohtava helmi
 valkoinen sulka
  enkelten henki
Taivaalla sininen kuu
 Elämän

Olli Salokangas

Puupölkky

Minulla on pölkyn puuta
Siitä tulee aivan muuta
Olen pölkyn Herra
mistä veistelen sen verran
Että tulee nainen ja mies
monta eläintä kenties
kaikille ajatella voin
kuin minä heille elämänsä soin
maasta tullut olet
niin kuin elämän puut monet
maata sinun vatsasi tulee täyttää
ja sitä käyttää
Minä olen hengessä oleva korkein
eikä aina katsomasi nopein
ja rukouksiisi vastaan näin
kaikki järjestyy sinulle parhain päin

Ralf Bäckström

Emyn menot kalenterissa ja kalenteri netissä

Menemme yhä enemmän kohti älykännykkämaailmaa 
ja Emy on mukana tässä kehityksessä. Emyn kotisivu-
jen etusivulle on laitettu linkki Emyn uuteen Google-
kalenteriin, joka on kaikkien käytössä älykännykällä. Si-
vuilla on myös perinteinen kaikille surffaajille näkyvä 
tapahtumat -kalenteri sivun oikeassa reunassa, mutta 
se on toinen asia.

 Emyn uuden Google-kalenterin ideana on, et-
tä voit koska tahansa katsoa helposti mitä tänään ta-
pahtuu. Jos esimerkiksi tulet kaupasta ja ihmettelet mi-
tä tekisit tänään, voit helposti katsoa kalentereista mitä 
on tarjolla!
 Emyllä on niin paljon tapahtumia, että kalen-
terista tulisi yhtä sotkua, jos kaikki nuo tapahtumat oli-
sivat yhdessä kalenterissa. Siksi olen eritellyt kalenterit 
kohtaamispaikoittain ja liikunta omalle kalenterille. Ka-
lentereita on yhteensä neljä: Lilla Karyll, Meriemy, Va-
loemy ja Liikunta.

 Vaihtoehto 1: Lataa itsellesi Google kalente-
ri Google Play -kaupasta. 1) Klikkaa Play Kauppa kän-
nykässäsi. 2) Kirjoita hakukenttään (Hae sovelluksia ja 
pelejä) google kalenteri ja klikkaa suurennuslasia näp-
päimistökentässäsi. 3) Ylös vasemmalle tulee sininen 
ikoni ja teksti Google-kalenteri. Oikealla ylhäällä on 
vihreä näppäin, jossa lukee joko "Asenna" tai "Avaa".
4) Jos napissa lukee "Asenna", klikkaa se ja seuraa sovel-
luksen ohjeita. Jos napissa lukee "Avaa", on sovellus jo 
asennettu. Voit avata kalenterin joko tästä tai työpöy-
dälläsi olevasta ikonista.
 Vaihtoehto 2: Käy Valoemyn Älylaitteet hal-
tuun ryhmässä torstaisin klo 10-11, ja pyydä siellä että 
he käsittelevät tätä juttua.
 Vaihtoehto 3: Tule Lilla Karyllin toimintaryh-
mään 31.10. klo 13.30 tutustumaan muun muassa tä-
hän aiheeseen.
 Vaihtoehto 4: Kysy neuvoa, kun tapaamme Lil-
la Karyllissa, autan mielelläni!
     Bror
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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
Terveyskuja 2 E 8 (Espoon keskus),
 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

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

Torstaipiiri Suvelan kappelilla (Kirstintie 24) 
parillisten viikkojen torstaisin klo 15-16. Torstaipiiri 
mielenterveyskuntoutujille on avoin ryhmä, johon 
ei tarvitse ilmoittautua eikä sitoutumista vaadita. 
Olet lämpimästi tervetullut mukaan, mikäli omaan 
mielenterveyteen liittyvät kysymykset kiinnostavat tai 
kaipaat vertaistukea omaan tilanteeseesi. Tiedustelut 
p. 050 438 0189.

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

Meren ja taivaan välillä -ryhmän tiedot sivulta 9.

Lisätietoa: www.espoonseurakunnat.fi

 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 klo 13-14, 3€
• Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, to klo 13-14, 3€
• Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, ti klo 12.15, 5€
• Soukan kappeli, Soukankuja 3, ti klo 11-12, 11.6., 3€
• Espoonlahden kirkko, Kipparinkuja 8, ma ja to klo 

12-13, 3€. Tiistaisin klo 9-10 maksuton aamupala.

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
Verstaistukea itsemurhan tehneiden läheisille tarjoaa 
https://surunauha.net/helsinki/ (mm. avoin vertaistuki-
ryhmä Sellon kirjastossa).

  Diakonia- ja kappelilounaat

 Ryhmätoimintaa seurakunnissa

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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Mitä mieltä kävijät ovat Emyn toi-
minnasta? Haastatteluja varten kier-
sin kodikkaan Meriemyn, modernin 
Valoemyn sekä hiukan boheemin 
Lilla Karyllin.

Mitä sanoisit sille, joka vasta 
harkitsee Emyyn tuloa?
”Tervetuloa, kannattaa tulla tutustu-
maan” Jarmo

”Tervetuloa tänne. Istu alas juttele-
maan ja juomaan kuppi kahvia”. Bror

”Kannattaa tulla, jos on päivä tyhjä 
niin Emyssä on tekemista”. Kolmas 
kävijä

Kierros Emyn kohtaamispaikoissa

Miksi Emyssä on mukava 
käydä?
”Kun talkoopäivänä tekee vähän töi-
tä, saa ilmaisen ruoan”

”Kahvi on edullista ja aukioloajat 
sopivia”

”Saa esimerkiksi teknistä apua 
tablet-tietokoneen käyttöön ja tai-
deryhmä on kiva” Jarmo

”Kivaa, ystävällistä porukkaa. Kun 
tulee Emyyn, mieli piristyy”. Bror

”Retket ja ryhmätoiminta ovat 
mieleisiä”

Kauklahden puutarha talviteloille
Emyn ja Espoon kaupungin aikuissosiaalityön yhteinen puu-
tarha Espoon Kauklahdessa siirtyy lokakuussa talviteloille. Toi-
minta puutarhalla jatkuu keväällä, kesän kynnyksellä. Sitten, 
kun luonto jälleen suo. Lämmin kiitos kesän palstaporukalle!

Startti Emyn vapaaehtoiseksi tarjoaa ensi askeleen 
vapaaehtoiseksi ryhtymiseen 
Startti Emyn vapaaehtoiseksi järjestetään ti 29.10. klo 16-18 
Villa Apteekissa, Pappilantie 5. Kiinnostaako sinua vapaaeh-
toisena toimiminen, muttet tiedä mistä aloittaa? Tule Espoon 
mielenterveysyhdistyksen järjestämään 2 h vapaaehtoiskoulu-
tukseen! Lisätietoja ja ilmoittautuminen: virpi.guttorm(at)emy.
fi tai 050 310 7981. Koulutus on suunnattu niin tutuille emyläi-
sille kuin uusillekin tuttavuuksille, tervetuloa!

Tuomaksen työsuhde päättyy
Työsopimukseni Emyssä päättyy syyskuun jälkeen, ja haluan 
esittää lämpimät kiitokset kuluneesta puolestatoista vuodesta kaikille emyläisille. On ollut suuri ilo ja kunnia tutus-
tua niin moneen mahtavaan persoonaan täällä. Yhdessä on koettu kaikenlaista ja matkalle on mahtunut niin nau-
rua ja laulua, kuin suruakin. Kaikesta on kuitenkin yhdessä selvitty.
 Vertaisuus ja toistemme kohtaaminen aitoina ihmisinä on korvaamaton voimavara, pidetään siitä kiinni. Jo-
kainen teistä on tärkeä ja arvokas juuri sellaisenaan. Jäätte sydämeeni, koko lössi. Kiitos, halaus ja mitä parhainta jat-
koa teille kaikille! Loppuun vielä parkkihalliviisaus: Kaikilta meiltä löytyy siivet, jotka kantaa. Uskalletaan käyttää nii-
tä. Lämpimin terveisin, Tuomas.

Paras muisto Emy-ajalta?
”Leirit ja teatteriretket”

”Imatralla saavutettu kolmossija kä-
velyssä” Jarmo

”Kun Emystä soitettiin ja pyydettiin 
käymään. Se tunne, että välitetään” 
Bror

Emyn lehti sai myös kiitosta, koska 
siitä näkee ryhmät ja muuta hyödyl-
listä tietoa. Kiitokset Bror Lenander, 
Jarmo Ratilainen ja muut jutunteos-
sa avustaneet!

  Konsta Häme

Emyn uutisia lyhyesti
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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, ret-

kiä, leirejä ja matkoja sekä kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Tarvittaessa myös informoimme viranomaisia jä-
sentemme tarpeista. Annamme mielellämme lisätietoa yhdistyksen toiminnasta, joten otathan rohkeasti yhteyttä! 
Emyn arvot ovat jäsenlähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus.

Yhdistyksen jäsenyys
Vuodelle 2019 jäsenmaksu on 23 € ja kannatusjäsenmaksu on 100 €. Jäsenmaksu kattaa aina yhden kalenterivuo-
den kerrallaan. Jäsenet saavat EMY-tiedotteen postitse kotiin. Emyn jäsenet ovat myös Mielenterveyden keskuslii-
ton jäseniä. Jäsenyys ei ole Emyn toimintaan osallistumisen ehto.

Emyn pankkiyhteys
Helsingin OP pankki Oyj, IBAN-tilinumero: FI44 5780 4120 0578 46, BIC-koodi OKOYFIHH. Maksaessasi jäsenmaksua, 
laitathan viestikenttään nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Käteisellä voit asioida Emyn työntekijöiden kautta.

Luottamus- ja toimihenkilöt 

Puheenjohtaja  Tomi Ojala
Varapuheenjohtaja Janne Ruuhela
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   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

Kaikukortilla voi käydä Espoossa maksutta tietyissä konserteissa, festivaaleilla, teattereissa 
tai museossa. Kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta! Kaikukortti on henkilö-
kohtainen ja voimassa vuoden myöntämispäivästä. Kaikukortin voivat saada aikuiset tai 16 
vuotta täyttäneet Emyn jäsenet tai toimintaan osallistuvat, jotka ovat taloudellisesti tiukassa 
tilanteessa.
Tiedustele mahdollisuutta omaan Kaikukorttiin Emyn toiminnanohjaajilta Tiinalta tai Virpiltä.
tiina.pajula(at)emy.�  p. 050 310 7987, virpi.uusitalo(at)emy.�  p. 050 310 7981.

Vinkki: katso Kaikukorttiin liittyvät menotärpit emy.fi

Emyläinen, hae Kaikukorttia ottamalla yhteyttä: Saaraan p. 050 312 5192.
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