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Elokuu on Emyssä retkien aikaa. Viereiseltä sivulta voit 
valita itseäsi kiinnostavan kohteen, ja tulla mukaan.

 Huomasitko heinäkuussa jutun Emystä Län-
siväylä-lehdessä (12.7.2018)? Jutussa esiteltiin Emyä 
erityisesti yksinäisyyden vähentämisen näkökulmas-
ta. Vaikka paljon tehdään, voi aina tehdä hieman lisää. 
Kohdataan toisiamme, kerrotaan ja kuullaan, huomio-
daan. Kohtaamiseen tarvitaan kuitenkin ainakin kaksi, 
joten tässä vaiheessa heitänkin pallon sinulle!
 Lähtisitkö kanssamme kesäteatteriin tai onki-
kilpailuihin? Tulisitko kenties mukaan yhteiselle pikni-
kille? Piknikkejä järjestetään elokuussa peräti kolme, 
Suomenlinnassa Avomielien yhdistysten kesken, Isossa 
Vasikkasaaressa Emyn porukalla ja koko kansan tapah-
tumana Espoo-päivien perjantaina me-talon vieressä.
 Ehket vielä ole nähnyt Emyn ja kaupungin yh-
teistä puutarhapalstaa, vaikka kuullut siitä kuitenkin 
olet? Elokuussa on hyvä hetki lähteä tutustumaan pals-
taan, torstaina 9.8. porukalla ihan varta vasten.
 Vai mitäs, jos lähtisitkin tänä syksynä mukaan 
jollekin viimeisellä aukeamalla esitellyistä Emyn syys-
kauden leireistä? Emyn leireistä kullakin on omanlai-
sensa tyyli. Sierlassa talkoohenki ja yhdessä tekeminen 
ovat leirin onnistumisen perustana. Kalastusleirillä syö-
dään eväsruokaa ja kalastus saa pääroolin. Velskolan 
leirillä puolestaan leirikeskuksen keittiöväki hoitavaa 
ruoanlaiton, jolloin osallistujille aikaa jää enemmän yh-
teiselle ja ohjatulle leiritoiminnalle sekä ulkoilulle.
 Ryhmien osalta Emyn elokuu on vielä hieman 
hiljaisempaa. Nuorten aikuisten ryhmät pyörivät ilman 
poikkeuksia, mutta kaikille Emyn toiminnassa mukana 
oleville suunnatusta ryhmätoiminnasta valtaosa on vie-
lä kesätauoilla. Osa ryhmistä palaa kesätauoiltaan elo-
kuun lopulla, näistä erityisesti mainittakoon kaupungin 
tiloissa toimivat liikuntaryhmät.
 Syksyn ryhmäkalenteri on parhaillaan muok-
kautumassa, tekeillä. Saat syyskauden ryhmäpaletin sit-

ten seuraavan lehden liitteenä 
kotiin harrastusvalintaa var-
ten. Ryhmiin liittyviä aloitteita 
ehtii vielä nyt alkukuusta esit-
tää, esimerkiksi Emyn kuukau-
sikokoukseen saapumalla. Pa-
rannetaan kohtaamisilla toinen 
toistemme päiviä Emyssä niin 
tänään kuin huomennakin!
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Ajankohtaisia
Kuukausikokous

Emyn kuukausikokous pidetään 
Meriemyssä lauantaina 4.8. klo 13. 
Kokouksessa suunnitellaan Emyn toi-
mintaa, ja käydään läpi aloitteita. Ko-
kous on kaikille avoin, tervetuloa mu-
kaan! Aloitteita ja ideoita voi esittää 
kohtaamispaikan aloitelaatikoiden 
tai emy.fi sivujen kautta.

Retkien elokuu

Retkelle Isoon Vasikkasaareen
Espoossa on kaunis saaristo, jon-
ne saaristovene kuljettaa helposti ja 
edullisesti. Tiistaina 7.8. teemme ret-
ken Nokkalasta Isoon Vasikkasaareen. 
Pakataan Emystä eväät mukaan, ja 
lähdetään yhdessä ulkoilemaan, 
nauttimaan kesästä ja ihailemaan 
maisemia. Retken ohjelmassa on gril-
lausta, mölkyn peluuta ja vapaamuo-
toista ulkoilua saaressa. Ilmoittau-
duthan mukaan 6.7. mennessä Lilla 
Karyllin tai Meriemyn ilmoitustaulun 
listalle (tai soittamalla p. 09 863 2031). 
Kerrothan samalle listalle mahdollista 
erityisruokavaliostasi. Kokoontumi-
nen Nokkalan venesatamassa (Nok-
kalanniemi 2) saaristovenelaiturilla 
klo 10.15. Saaristoveneen liput mak-
savat erityisryhmiltä 3€ ja muilta 6€, 
joten varaathan käteistä rahaa mu-
kaan. Emy tarjoaa retken eväät. Tie-
dustelut Tiina Pajula p. 050 310 7987.

Retki puutarhapalstalle
Nyt on oiva tilaisuus tulla tutustu-
maan Emyn ja Espoon kaupungin ai-
kuissosiaalityön yhteiselle puolen 
hehtaarin kokoiselle puutarhapals-
talle Espoon Kauklahteen! Olet eh-
kä kuullut palstasta puskaradiosta 
tai lukenut siitä Emyn tiedotteesta, 
mutta et ole vielä käynyt siellä? Tors-
taina 9.8. klo 9 kokoonnutaan Lilla 
Karylliin, josta lähdemme yhtä mat-
kaa palstalle. Retkellä Minna ja Ni-
na esittelevät puutarhan toimintaa 
ja viljelyksiä. Saattaa olla, että jotakin 
maistiaisiakin on jo tarjolla. Ilmoit-
tauduthan Lilla Karyllin tai Meriemyn 

ilmoitustaulun listalle (tai soitta-
malla p. 09 859 2075) viimeistään 
7.8.

Avomielin-yhdistysten yhteinen 
retki Suomenlinnaan
Perjantaina 10.8. teemme yhdessä 
muiden Pääkaupunkiseudun mie-
lenterveysyhdistysten kanssa ret-
ken Suomenlinnaan. Retken ohjel-
massa on matkan lisäksi vapaata 
tutustumista Suomenlinnaan ja yh-
teinen piknik.
 Emyn porukka kokoon-
tuu retkeä varten Lilla Karyllissa klo 
9.45, josta lähdemme yhtä matkaa 
Helsinkiin. Voit tulla suoraan Kaup-
patorille Suomenlinnan lautan läh-
töpaikalle klo 11. Ilmoittaudu mu-
kaan retkelle 7.8. mennessä Lilla 
Karyllin tai Meriemyn ilmoitustau-
lun listalle (tai soittamalla), ja ker-
ro samalla tuletko Lilla Karylliin vai 
suoraan lautalle. Emyn matkakortil-
la maksetaan yhteislähtöön tulijoi-
den ja ilmoittautuneiden matkat. 
Pakkaathan mukaan oman juota-
van (vesipullo), yhdistykset tarjoa-
vat piknikin ruokapuolen. Retki on 
tuttuun tapaan päihteetön.

Yhdessä kesäteatteriin
Grimmin satujen innoittamana kir-
joitettu Kadonnut prinsessa on ko-
ko perheen musiikkinäytelmä, jota 
kantaesitetään Teatteri Hyökyvuo-
ressa, Pakkasmäen kesäteatteris-
sa. Emyn porukalla kesäteatteriin 
mennään sunnuntaina 12.8. klo 
15 alkavaan näytökseen. Tapaam-
me Storängens Skolan valkoisen 
roskakatoksen luona klo 14.20, ja 
käymme sitten lunastamassa li-
put käteisellä. Ilmoittauduthan po-
rukkaan ilmoitustaulujen listojen 
kautta tai soittamalla viimeistään 
9.8., ja va-
raathan 15€ 
tasarahan 
mukaan 
omaa lippu-
asi varten.

Retki Panssarimuseoon
Teemme retken Parolan panssari-
museoon perjantaina 17.8. Retkelle 
mahtuu mukaan 7 henkilöä. Jos ha-
luat mukaan, soita Tiinalle p. 050 310 
7987 ajalla 1.8.-10.8. Retkelle lähde-
tään Lilla Karyllista tila-autolla klo 9, 
ja takaisin palataan 17.30 mennessä. 
Oppaana toimii Tomi ja kuskina Arttu.

Avomielin onkiturnaus
Pääkaupunkiseudun mielenterveys-
yhdistysten kanssa kisaillaan elo-
kuussa onginnassa. Onkiminen ta-
pahtuu Vanhankaupunginkosken 
suvannon lupa-alueella, jossa onki-
minen on luvanvaraista ja maksullista 
(eikä siis tapahdu jokamiehen oikeu-
della). Saamme kuitenkin Helsingin 
kaupungilta tähän tapahtumaan il-
maiseksi onkimisluvat sekä onget ja 
syötit. Halutessasi voit tuoda oman 
ongen, syötit ja kylmälaukun saalista 
varten. Onkikilpailun, tulosten julista-
misen ja palkintoseremonian jälkeen 
Karvinen tarjoaa osallistujille makka-
ranpaistoa, kahvia ja muuta evästä. 
Joukkueisiin mahtuu 5 kilpailijaa/yh-
distys ja mukaan mahtuu myös viisi 
kannustajaa/yhdistys.
 Emyn porukoihin voit ilmoit-
tautua ottamalla yhteyttä Tiinaan 
p. 050 310 7987. Emyn porukan ko-
koontuminen to 30.8. klo 8.20 Lilla 
Karyllin pihalla tai klo 9.45 tapahtu-
mapaikalla Meri-infossa (Viikintie 1). 
Viime vuonna voitto tuli Emyyn, 
kuinka käykään tänä vuonna?

Elojuhlat
Emyn Elojuhlat pidetään sunnuntai-
na 9.9. klo 12-15 Lilla Karyllissa. Il-
moittauduthan mukaan ilmoitustau-
lujen listan kautta, tervetuloa! Jos 
haluat auttaa juhlien järjestämisessä 
tai järjestää ohjelmaa juhliin, otathan 
yhteyttä Eevaan p. 050 310 7984.
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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	sunnuntaisin	

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 joka arkipäivä 
ja Meriemyssä ma, ke ja pe
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
  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. Kone on kävijöiden omatoimisessa 
käytössä Meriemyn aukioloaikoina.

Sinustako Emyn kohtaamispaikkojen 
viikonloppujen vapaaehtoinen? 
Päivystäjäjoukkoon mahtuu lisää vapaaehtoisia sekä 
Meriemyyn että Lilla Karylliin. Kiinnostuneet voivat ot-
taa yhteyttä: Meriemyn asioissa Pirjoon p. 050 310 7980 
ja Lilla Karyllin asioissa Kaideen p. 050 552 1049.

Psykoterapiaopiskelijoille saa taas aikoja
Ota yhteyttä Tiina Pajulaan p. 050 310 7987, jos olet kiin-
nostunut harjoituspsykoterapiasta. Keskustelut ovat 
maksuttomia, ja täysin luottamuksellisia. Opiskelijoille 
keskustelut ovat osa opintoja, ja toiselle osapuolelle ne 
voivat parhaimmillaan tuoda apua ja tukea elämään.

Emyn kohtaamispaikoissa on tarjolla kohtaamisia ja juttuseuraa, edullista kahvia ja teetä, päivän lehti, tietokone ja 
pelejä. Jos toivot yhdistyksen tai kohtaamispaikan esittelyä, soitathan meille etukäteen.
Emyssä ei kysytä diagnoosia eikä lähetettä tarvita. Tervetuloa mukaan toimintaan! 

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

Asukastalo
Kylämaja
Matinkatu 7, Matinkylä
p. 050 430 3112 

Avoinna
•	 Elokuussa arkisin klo 9-15

Kylämaja on espoolaisten kohtaamispaikka, jonne voi 
tulla pistäytymään kahville, lukemaan lehtiä, oleilemaan, 
juttelemaan työntekijöiden kanssa tai osallistumaan toi-
mintaan. Kylämajan toimintaa ylläpitävät Kalliolan setle-
mentti, Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä 
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry.

Kylämajassa on avoin olohuone, edullista kahvia ja mo-
nenlaista ryhmätoimintaa. Kylämajassa myös on ompe-
lukone ja kangaspuut. Ompelua varten kannattaa vara-
ta mukaan omat langat ja kangaspuiden käyttämisestä 
peritään pieni loimimaksu.

www.kylamaja.fi &
www.facebook.com/kylamaja

Avoinna
•	 Arkisin klo 10-14

Edullista puuroa on tarjolla maanantaisin ja perjantaisin 
klo 12 sekä lounas keskiviikkoisin klo 12. Kahvipöytä on 
katettuna koko aukioloajan.

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.

Yhteistyössä kohtaamispaikat

Tervetuloa kahville ja tuoreelle pullalle!

Terassikahvio
Jorvin sairaalan psykiatrian osastojen aula

Avoinna:
ma–pe klo 9.30–14.30

Asioimalla Emyn kahvioissa tuet Emyn työtoimintaa.
Jos haluat ryhtyä kahviomyyjäksi tai haluat pitää taidenäyttelyn kahviossa,

otathan yhteyttä Pirjo Heikkiseen p. 050 310 7980.

Taidenäyttely Terassikahviossa

Tiina Jylhä

Peitetyt kasvot

- maalauksia ja valokuvia

1.8.-27.9.2018, avajaiset 2.8. klo 12

   Tervetuloa!

Emyläisillä on mahdollista lainata yhdistyksen 
venettä, joka sijaitsee Espoon Bodom-järven 

rannalla. Vene on soudettava ja siihen mahtuu 
mukavasti kaksi henkilöä. Veneen käytöstä voit 
keskustella joko Tiina Pajulan tai Kaj Järvisalon 

kanssa.
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Elokuun ryhmätoiminta Emyssä

Liikutaan yhdessä
FC Askel treenaa läpi kesän! Futista 
pelataan maanantai-
sin klo 15-16.30 Laak-
solahden tekonurmel-
la ja keskiviikkoisin 
klo 15-16.30 Keski-Es-
poon tekonurmella. 
Pelaaminen on maksutonta ja pää-
asiana on hauskanpito. Kaikki kiin-
nostuneet taidoista riippumatta 
mukaan pelaamaan! Tiedustelut Kaj 
Järvisalo, p. 050 552 1049.

Teatteriryhmä
Emyn teatteriryhmä kokoontuu 
maanantaisin klo 13.30-15 ma 20.8. 
lukien ESKOn salissa (Pappilantie 2). 
Ryhmässä harjoitellaan ilmaisutai-
toa ja näyttelemistä teatterikoulun 
opettajan ohjauksessa. Ilmoittaudu 
mukaan ryhmään Pirjon kautta p. 
050 310 7980.

Meren ja taivaan välillä - 
diakonin ohjaama keskus-
teluryhmä
Ryhmä kokoontuu Espoonlahden 
seurakunnan diakonin Liisa Pohjo-
sen ohjauksella parittomien viikko-
jen torstaisin klo 14-15.30 Meriemyn 
sinisessä huoneessa (ei ryhmää vii-
kolla 33 eli 16.8.). Tervetuloa!

Tutustumisryhmä
Tutustumisryhmä pidetään torstai-
sin. Tapaaminen ryhmän aluksi klo 
13.30 Lilla Karyllissa. Ryhmään toi-
votetaan tervetulleiksi kaikki Emyyn 
tutustujat sekä jo pidempään yhdis-
tyksessä mukana olleet. Ryhmässä 
tutustutaan Emyyn ja toisiin ryhmä-
läisiin toiminnan merkeissä. Yhteis-
työssä HYKS Jorvin alueen Psykiatria. 
Ilmoittauduthan mukaan Tuomak-
selle p. 050 310 7985. Elokuun ryh-
mäkertojen teemat: 2.8. Levyraati, 

9.8. Sanaselityspelejä, 16.8. Mölkkyä 
ja krokettia, 23.8. Liikkuvaa musiik-
kia, 30.8. Helmikorupaja. To 6.9. ei 
pidetä ryhmää.

Kuvataidetta
Sielun maisemien 
maalarit kokoontu-
vat maanantaisin klo 
17-19 Lilla Karyllissa 27.7. lukien ja 
Ilon maalarit kokoontuvat tiistai-
sin 28.8. lukien klo 16.30-18.30. Ku-
vataideryhmät ovat kaikille avoi-
mia ja mukaan sopii niin aloittelijat 
ja kokeilijat kuin konkaritkin. Löy-
detään yhdessä värien ja kuvatai-
teen ilo! Ryhmiä ohjaa kuvataiteilija 
Olavi F. ja erityisesti Meriemyn ryh-
mään mahtuu hyvin lisää osallistu-
jia, joten tule!

Emyn kuntosalivuoro
perjantaisin klo 16-17 Kannusillan-
mäen väestönsuojan kuntosalissa 
24.8. lukien. Mukaan tarvitset sisä-
kengät, rennot vaatteet, pyyhkeen 
ja peseytymistarvikkeet. Tarvittaes-
sa saat hieman opastusta laitteiden 
kanssa, joten rohkeasti mukaan!

Sähly
Sählyä pelataan tiistaisin klo 17-18 
Koulumestarin koulun salissa 21.8. 
lukien sekä torstaisin klo 20.30-
21.30 Omnian ammattiopiston sa-
lissa 16.8. lukien. Mukaan sählytree-
neihin tarvitset sisäkengät ja rennot 
vaatteet. Pelaaminen on maksuton-
ta. Niin mailan kuin pallonkin saat 

tarvittaessa lainaksi.

Itämainen tanssi naisille
Itämaista tanssia tanssitaan nais-
ten kesken tiistaisin klo 18-19 Lag-
stad skolan salissa 21.8. lukien. Mu-
kaan tarvitset sisäkengät tai sukat 
sekä rennot vaatteet. Vetäjänä Heta. 
Ilmoittauduthan mukaan etukäteen 
Pirjolle p. 050 310 7980.

Sulkapalloa
Sulkapalloa pelataan keskiviikkoisin 
klo 19.30-21 Meritorin koulun salis-
sa 22.8. lukien. Olet tervetullut mu-
kaan, mailan ja pallon saat tarvitta-
essa lainaksi.

Keilaus
Emyn keilausryhmä järjestetään ker-
ran kuussa tiistaisin klo 14 Tapiolan 
keilahallissa. Elokuussa keilataan 
14.8. klo 14. Ilmoittauduthan kun-
kin kuukauden keilaukseen erikseen 
soittamalla Meriemyn puhelimeen 
p. 09-863 2031 tai kirjoittamalla ni-
mesi ilmoitustaulun listalle.

Kahvakuula-jumppaa
Perjantaisin vielä 3.8. ja 10.8. Lil-
la Karyllin pihapiirissä klo 14-15. 
Säävaraus!

Jooga
Kaikille avointa hathajoogaa Lag-
stad skolan salissa klo 17-18 maa-
nantaisin 20.8. lukien.

Emyn syyskauden ryhmäpaletti
julkaistaan syyskuussa, joten paljon

lisää ohjelmaa on vielä tulossa!
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Nuorille aikuisille 

Ystävystytään ryhmässä

Kutsu-hankkeen ystäväryhmätoiminta on tarkoitettu yksinäisille tai sosiaa-
lisesti eristäytyneille 29-65-vuotiaille, jotka eivät vielä ole Emyn toiminnan 
piirissä, mutta kaipaavat elämäänsä ihmisiä ja mielekästä tekemistä.

Mikäli et ole vielä mukana Emyn toiminnassa, kuulut kohderyhmään ja 
haluat mukaan, ota yhteyttä!
•	 Virpi Uusitalo p. 050 310 7981 tai virpi.uusitalo(at)emy.fi
•	 Tuomas Roito p. 050 310 7085 tai tuomas.roito(at)emy.fi

Ystäväryhmissä jo mukana oleville tiedoksi syksyn käynnistymiset:
•	 Me-talon ystäväryhmä käynnistyy maanantaina 6.8. klo 10.30-12.30
•	 Me-talon ystäväryhmä
•	 Leppävaaran ystäväryhmä parittomina viikkoina ma 13.8. klo 15-17
•	 Matinkylän ystäväryhmä ma 20.8. klo 14-15.30
•	 Unelman kammarin ystäväryhmä ke 1.8. klo 15-17

Mindfulness-ryhmä
18–32-vuotiaille Olarin kohtaamis-
paikassa perjantaisin klo 13–15 
ajalla 20.7.–17.8. Mitä ovat tietoi-
suustaidot, entä voiko niitä opetel-
la? Loppukesällä etsitään yhdes-
sä vastauksia näihin kysymyksiin. 
Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan! 
Titta puh. 050 310 7982 tai titta.
huuskonen(at)emy.fi

Nuorten aikuisten taide-
ryhmä
Ti 7.8. alkaen klo 16.30 Espoon me-
talolla (Terveyskuja 2 B). Tule mu-
kaan taiteilemaan rennossa ilma-
piirissä. Ryhmässä voi piirtää joko 
kuukausittain vaihtuvan teeman 
mukaisia juttuja, tai sitten ihan mi-
tä mieleen juolahtaa. Voit myös tul-
la vain hengailemaan! Vetäjinä Titta 
ja Sanna. Kysy lisää Titalta p. 050 310 
7982 tai titta.huuskonen(at)emy.fi

Mieli-ryhmä
Hei sinä 18–32-vuotias! Haluatko tu-
tustua paremmin itseesi ja oppia li-
sää mm. psyykkisistä voimavaroista 
sekä läsnäolon taidosta? Entä kuin-
ka selviytyä helpommin jännittävis-
tä tilanteista? Ilmoittaudu mukaan 
MIELI-ryhmään! Ryhmä kokoontuu 
viisi kertaa Espoon me-talolla (Ter-
veyskuja 2 B) ma 10.9. alkaen. Ryh-
mäkertojen aiheina ovat itsetunto, 
pystyvyyden tunne, itsestä huoleh-
timinen, psyykkiset voimavarat sekä 
läsnäolon ja hyväksymisen taidot.
Ilmoittautuminen & lisätietoa: 
Heidi 029 504 0345 heidi.
toivonen(at)te-toimisto.fi 
Kirsi 029 504 0327 kirsi.rasanen(at)
te-toimisto.fi 
Titta 050 310 7982 titta.
huuskonen(at)emy.fi 

Kamuryhmä
18–32-vuotiaille keskiviikkoisin Ola-
rin kohtaamispaikassa (Maapal-
lonkatu 8 E-F) klo 17–18.30 (15.8. 
alkaen klo 17.30–19). Ryhmässä tu-
tustutaan uusiin ihmisiin yhteisen 
tekemisen merkeissä. Tervetuloa 
messiin! Lisätiedot ja ilmoittautumi-
nen: Titta p. 050 310 7982 tai titta.
huuskonen(at)emy.fi

Kuntosaliryhmä 
18-32-vuotiaille
Kuntosaliryhmä kokoontuu Leppä-
vaaran urheiluhallissa keskiviikkoi-
sin klo 16–17, 15.8.2018 alkaen. Li-
sätiedot ja ilmoittautuminen: Arttu 
p. 050 312 5193 tai arttu.poyhtari(at)
emy.fi (13.8. jälkeen).

Peliryhmä
18–32-vuotiaille Olarin kohtaamis-
paikassa (Maapallonkatu 8 E-F) maa-
nantaisin klo 14-17 vielä 30.7., 6.8. 
ja 13.8. Ryhmässä pelataan erilaisia 
lauta- ja korttipelejä. Lisätiedot ja il-
moittautuminen: Titta p. 050 310 
7982 tai titta.huuskonen(at)emy.fi 

Emyssä toimii kehittämishanke inspiraation, seuran ja toiminnan tarjoamiseksi espoolaisille 18-32-vuotiaille
nuorille aikuisille. Kohderyhmänä ovat erityisesti yksinäiset tai sosiaalisesti eristäytyneet nuoret aikuiset,
joilla on omaa kokemusta mielenterveys- ja/tai päihdeongelmista, ja jotka kaipaavat sisältöä elämäänsä.

Hankkeessa työskentelevät Arttu p. 050 312 5193 ja Titta p. 050 310 7982.

Emyn
kehittämishankkeet
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Lautasmalli auttaa aterian koostamisessa

antaa kylläisyyden tunnetta ja ylläpitää elimistön toi-
mintaa. Leivän päälle sipaistu kasvirasvalevite, öljypoh-
jainen salaatinkastike ja luontaisesti rasvainen kala ovat 
tärkeitä välttämättömien rasvahappojen lähteitä. Lihas-
ta ja maitovalmisteista emme saa samoja välttämättö-
miä rasvahappoja.
 
Rasvaton maito tai piimä ovat hyviä ruokajuomia. Ne 
ovat hyviä kalsiumin ja D-vitamiinin lähteitä. Ruokajuo-
maksi sopii myös vesi, jos päivän muilla aterioilla tai vä-
lipaloilla käytetään maitovalmisteita. 

Jälkiruoaksi suositellaan hedelmää, marjoja tai niitä si-
sältävää vähäsokerista jälkiruokaa tai kiisseliä. Lautas-
malliin kuuluvalla jälkiruoalla pyritään takaamaan päi-
vittäinen vihannessuositus, joka on 500 g kasviksia, 
hedelmiä ja marjoja päivässä. Hedelmä- tai marja-an-
nos voidaan siirtää myös myöhemmin syötäväksi, esi-
merkiksi välipalalle. Lautasmalliannokseen kuuluva 
täysjyväleipä tukee riittävää kuidun saantia ja leivän 
päälle levitettävä kasvirasvalevite välttämättömien ras-
vahappojen riittävää saantia.

Lautasmallin mukaisesti toteutetussa ateriassa lauta-
sella on puolet kasviksia, joko tuoreena salaattina, raas-
teena ja/tai lämpiminä kasviksina öljykastikkeen kera. 
Lautasesta neljäsosa täytetään perunalla tai täysjyvävil-
jatuotteilla kuten pastalla tai riisillä. Viimeinen neljännes 
lautasesta on lihaa, broileria, kalaa tai kananmunaruo-
kaa varten, jotka kasvisateriassa korvataan palkokasveil-
la ja pähkinöillä. Lisäksi ateriaan kuuluu täysjyväleipä 
kasvirasvalevitteellä, jälkiruokana marja- tai hedelmäan-
nos sekä ruokajuomana rasvaton maito, piimä tai vesi.

Lautasmallin mukaisesti koostetut ateriat ovat moni-
puolisia ja antavat energiaa ja jaksamista päivään. Kas-
visten, hedelmien ja marjojen runsaalla määrällä tu-
etaan vitamiinien sekä hiven- ja kivennäisaineiden 
riittävää saantia. Ne toimivat myös hyvinä kuidun läh-
teinä. Kasvikset auttavat myös painonhallinnassa, sillä 
kuitupitoinen ruoka lisää kylläisyyden tunnetta ja kas-
vikset sisältävät vähemmän energiaa kokoonsa näh-
den verrattuna ruokaan toisella puolella lautasta. Kaksi 
muuta lautasen neljännestä tuovat ruokavalioon tar-
vitsemaamme energiaa. Eläinkunnan tuotteista tai vas-
taavasti palkokasveista ja pähkinöistä saatava proteiini 

Lautasmalli on Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kehittämä ateriamalli, joka perustuu kansallisiin ravitsemussuo-
situksiin. Sen tavoitteena on helpottaa aterian koostamista ja ruoka-ainevalintoja jokapäiväisessä ruokavaliossa. Malli 
antaa myös oivallisen kuvan siitä, mistä perusaineksista suositusten mukainen ruokavalio koostuu.

Lautasmalli
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Lautasmallin mukaisen aterian koostaminen voidaan 
tehdä monin eri tavoin. Vaikkei ateria välttämättä näy-
täkään päältä päin samalta kuin aterian malliesimerk-
ki, sen sisältö voi kuitenkin vastata lautasmallia. Ta-
voitteena on, että aterioista löytyisi aina lautasmallissa 
kuvatut osat tavalla tai toisella.

Kuvissa on kuvattu kolme esimerkkiä erilaisista ateri-
oista, joissa lautasmalli toteutuu, vaikka ensimmäinen 
katsaus annokseen ei sitä paljastaisikaan.

Wokkiateriassa täysjyväriisin osuus on pienempi, kuin 
neljännes lautasesta, mutta suurempi leipäannos kor-
vaa täysjyväviljavalmisteiden riittävää saantia, kun ver-
rataan ateriaa lautasmalliin. Wokki sisältää kasviksia ja 
erilaisia papuja, jolloin kaikki kasvikset ja aterian prote-
iininlähde on sekoitettu toisiinsa.

Lautasmallin mukaisesti koostetussa salaattiateriassa 
on käytetty monipuolisesti erilaisia kasviksia salaatissa 
ja kokonaisuudessa kasvisten määrä on riittävä, jolloin 

jälkiruoan hedelmä tai marjat voidaan siirtää esimer-
kiksi välipalalle. Jos kuitenkaan salaatissa ei ole käy-
tetty viljavalmisteita, kuten pastaa, on hyvä kiinnittää 
huomiota riittävän suureen täysjyvä- leipäannokseen. 
Salaatin päällä käytetty öljykastike ja siemenet tukevat 
välttämättömien rasvahappojen saantia samoin kuin 
leivän päällä käytetty kasvirasvalevite. Lihaa tai broile-
ria annoksessa on käytetty noin neljännes annoksesta 
samoin kuin lautasmallin malliateriassa.

Kolmannessa esimerkissä on keittoateria, jossa lauta-
sella on kaikki lautasmallin osat, mutta ne on sekoitet-
tu toisiinsa. Tuoreita kasviksia on lisätty leivän päälle, 
mutta vastaavasti kuvassa voisi olla myös esimerkiksi 
pieni lisäkesalaatti. Ruokajuomana on vesi, sillä jälki-
ruoaksi on tarjolla maitopohjaista marjarahkaa.

Hyvän aterian voi siis koota monella tavalla. Lautas-
malli tarjoaa käytännöllisen keinon turvata aterian 
monipuolisuus.

Ravitsemustieteen opiskelija
Rita Haukkovaara

Oma lautasmallisi
•	 Palaa eilispäivääsi ja palauta mieleesi, mitä söit lounaalla. 

•	 Vastasiko ateriasi lautasmallia?

•	 Mitä hyvää ateriassasi oli ja mitä kehitettävää vielä jäi?

•	 Mieti konkreettisia kehittämiskohteita ruokailussasi:

•	 Valitse yksi asia, johon haluat kiinnittää huomiota ruokavalion 

parantamisessa.

•	 Mitä keinoja sinulla on muutoksen tekoon? Mitä toimenpiteitä 

se vaatii sinulta?

•	 Kokeile muutosta ja sovella se sinun arkeesi sopivaksi. 

•	 Harjoittelu tekee mestarin. Jatka muutosta, kunnes siitä muodostuu rutiini.

Wokkiaterian lautasmalli
Keittoaterian lautasmalli

Salaattiaterian lautasmalli
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Lukuvinkki

Masennuksesta selviää!

Elina Hiltunen – Elina Hiltunen, Masennuksesta selviää, Docendo Oy 2018.

Tässä kirjassa käsitellään aikuisten masennusta. Kirjan kirjoittajat ovat tutustuneet masennukseen muun muassa 
potilas- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden haastattattelujen avulla sekä kirjallisuuteen tutustumalla.

Tästä kirjasta saa vinkkejä masennuksesta selviämiseen. Kirja esittelee masennuksen hoitoa ennen kaikkea Käypä 
hoito -suositusten kautta. Kirjan kirjoittajat ovat pyrkineet tekemään kirjaa suurella huolellisuudella ja pahoittele-
vat, jos kirjaan on jäänyt virheitä.

Kirjoittajat suosittelevat luottamaan masennuksen hoidossa ennen kaikkea koulutettujen ja asiantuntevien
terveydenhuollon ammattilaisten antamiin henkilökohtaisiin 
ohjeisiin.

Tekijät korostavat masennuksen alkuraivoa, ja sittemmin toi-
voa, joka alkaa näkymään viimein tunnelin päässä. Häpeäleima 
eli stigma on edelleen se koetinkivi, jota monen masentujan on 
vaikea hyväksyä, tai ohittaa. Ensimmäinen Suomeen perustet-
tu mielisairaala oli Nauvon Seilin saarelle vvuonna 1755 naisille 
tarkoitettu mielisairaalaa. Jo Hippokrates aikoinaan otti kantaa 
mielen sairauksiin. Niiden moni-ilmeisyys ja uusiutumisherk-
kyys puhuttivat. Perusarvion tekee psykiatri, ja hoito perustuu 
molemminpuoliseen luottamukseen. Nykyään käytetään myös 
joissakin tapauksissa nettiterapiaa, ja joissakin tapauksissa säh-
köhoitoa. Myös kiipeily ja metsä hoitomuotoina ovat saaneet 
lisääntyvää suosiota. Ystävien seura, keskustelut, taide, luke-
minen, kirjoittaminen, eläimet, ulkoilu, lääkkeet ja muut kemi-
alliset yhdisteet ovat nykyjan hoitomuotoja.

Joka viides suomalainen sairastuu masennukseen elämänsä ai-
kana ja yli puolella sairaus uusiutuu. Naiset sairastuvat miehiä 
tavallisemmin. Masennus pysäyttää, mutta siitä voi parantua.

Masennuksesta selviää! On kirja, jossa potilaat kertovat, miten 
he ovat parantuneet keskivaikeasta tai vaikeasta masennukses-
ta. Kirjoittajat pyrkivät katsomaan masennuksen hoitoa ennen 
kaikkea masennuksesta selviytyneiden potilaiden silmin. Kirja 
sopii hyvin vertaistukikirjaksi, sillä se tuo ihmisen äänen esille sairauden takaa.

Kirjassa puhutaan masennuksen taustatekijöistä, masennustilan tunnistamisesta ja sen erottamisesta muista saira-
uksista. Masennuksen hoidossa toimivat hoitomuodot esitellään Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Lisäksi ma-
sennuksen asiantuntijat selvittävät, miten uudet menetelmät tehostavat masennuksen hoitoa jo nyt, ja miten hoi-
toa voi tukea omatoimisesti, esimerkiksi liikunnalla ja oikealla ravinnolla.

           Unto Vaskuu



11

Kutsumme mukaan, tule!

Yhteinen picnic Samarianmäellä pe 24.8. klo 12-15

Järjestöt (Emy mukaan lukien) ja Espoon kaupunki järjestävät yhteisen, kaikille avoimen picnic-tapahtuman
Samarianmäellä. Ohjelmassa grillausta ja chillausta, kahvila, musiikkia, eläimiä, arpajaiset, kierrätysteltta,
me-talossa ohjelmaa lapsille ja paljon muuta. Lämpimästi tervetuloa!

Onnellisuuden jäljillä -ryhmä uusille

Haluatko arkeesi lisää voimavaroja ja iloa? Elokuussa alkaa suljettu Onnellisuuden jäljillä -ryhmä. Ryhmä on tarkoi-
tettu ensisijaisesti 29-65-vuotiaille henkilöille, jotka kaipaavat iloa ja uusia ihmisiä elämäänsä, eivätkä vielä ole mu-
kana Emyn toiminnassa. Ryhmässä tutustumme toisiimme ja etsimme myönteisiä tunteita erilaisin menetelmin, 
mm. HEHKU-tunnepalikoita käyttäen. Ryhmä kokoontuu klo 15-17 Tapiolan kirkolla: keskiviikkoisin 22.8., 29.8., 5.9. 
ja torstaina 13.9. Ryhmää ohjaavat diakonissa Sanna Tuusa Tapiolan seurakunnasta ja toiminnanohjaaja Virpi Gut-
torm Emystä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 16.8. mennessä: sanna.tuusa(at)evl.fi, 050 452 2874.

Startti Emyn vapaaehtoiseksi -koulutuksia
•	 pe 14.9. klo 14-16
•	 to 25.10. klo 15-17
•	 ke 28.11. klo 15-17

Kiinnostaako sinua vapaaehtoisena toimiminen, muttet tiedä mistä aloittaa?
Tule Espoon mielenterveysyhdistyksen järjestämään 2 h vapaaehtoiskoulutukseen!

Koulutuksesta saat valmiuksia toimia vapaaehtoisena Emyssä. Ideoidaan yhdessä juuri sinulle sopiva vapaaehtois-
tehtävä, jossa pääset käyttämään vahvuuksiasi. Koulutus järjestetään Espoon keskuksessa, Villa Apteekissa, Pappi-
lantie 5. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 17.8. alkaen: virpi.guttorm(at)emy.fi tai 050 310 7981. Koulutus on suunnat-
tu niin tutuille emyläisille kuin uusillekin tuttavuuksille.

Vertaisohjaajakoulutus
•	 5 kurssikertaa
•	 keskiviikkoisin klo 10-12
•	 10.10., 17.10., 24.10., 31.10. ja 7.11.2018

Kurssilla tutustutaan vertaisryhmän ohjaamisen perusteisiin, opetellaan 
vuorovaikutustaitoja, omien voimavarojen tunnistamista sekä haastavissa 
tilanteissa toimimista. Vertaisohjaajakoulutuksen käytyäsi sinulla on mah-
dollisuus hakea mukaan Emyn tai Oodin vapaaehtoiseksi vertaisohjaajak-
si vetämään omaa ryhmää tai mukaan muuhun vapaaehtoistoimintaan. 
Koulutus sisältää ilmaisen ruokailun.

Kurssi järjestetään Emyn ja Toimintakeskus Oodin kanssa yhteistyös-
sä. Kurssipaikka: Toimintakeskus Oodi, Kilonkallio 7, 02610 Espoo. Haku 
koulutukseen 18.8. alkaen 27.9. mennessä: virpi.guttorm@emy.fi, p. 050 
310 7981. Koulutus on suunnattu niin tutuille emyläisille kuin uusillekin 
tuttavuuksille.

Mikä ajankohta sopii
sinulle parhaiten?
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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)
•	 leipäjakoa arkisin klo 9
•	 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 ti ja to klo 10 sekä pe klo 11.30.

Kelakortti ja oma kassi mukaan.

Espoonlahden seurakunta
Espoonlahden kirkko (Kipparinkatu 8)
•	 elintarvikejakelu ma-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).

Muita vertaistukitoimijoita Espoossa

Äidit irti synnytysmasennuksesta 
Avoin vertaistukiryhmä
Nöykkiön neuvolassa (Oxfotintie 8) kokoontumiset kerran 
kuussa klo 18-20 keskiviikkoisin syksyllä 15.8., 12.9. 10.10., 
14.11. ja 12.12. Ilmoittaudu mukaan p. 040 7598941 tai 
klonnqvist(ät)gmail.com tai tsalomki(ät)gmail.com

Mieli maasta ry                                             
Vertaistukiryhmiä masentuneille www.mielimaastary.fi

•	 Tapiolan kirkolla keskiviikkoisin klo 18-20.45
•	 Raitin Pysäkillä tiistaisin klo 18-20 ti 14.8. alkaen 
•	 Tiedustelut Mikko p. 044 756 0105

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. Tarkemmat tiedot www.
etelansyli.fi

Espoon diakoniasäätiön toimintakeskus Oodi 
Tarjoaa monipuolista kurssi- ja ryhmätoimintaa 
mielenterveyskuntoutujille, myös nuorille aikuisille. 
Lisätietoja www.eedi.fi/toimintakeskus

Kohtaamispaikka Tule keskustelemaan kahvikupin 
äärelle torstaisin klo 12.30–14 Tapiolan kirkon 
Olohuoneeseen. Kohtaamispaikassa mukana diakonissa 
Sanna Tuusa. Tällä hetkellä osallistujat ovat iäkkäämpiä 
henkilöitä, mutta 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. Torstaipiiri 
käynnistyy 23.8. ja syyskauden viimeinen kerta on 
13.12.

Torstaiturinat Torstaiturinat on avoin keskusteluryhmä 
mielenterveyden tueksi parillisten viikkojen torstaina 
klo 13-14.30 Espoonlahden kirkolla. Ryhmä palaa 
kesätauoltaan taas 23.8. Ryhmää ohjaa diakoni Ritva 
Aarnio, p. 040 537 6848.

Meren- ja taivaan välillä ryhmän tiedot sivulta 6-7.

 Ryhmätoimintaa seurakunnissa
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Tarjolla ihmisille, joilla on taloudellisia vaikeuksia tai 
jotka kaipaavat ruokaseuraa. Diakoniatyöntekijä on 
tavattavissa lounaan yhteydessä.
•	 Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, ti ja to 

11.30-12.30, 3€. Syyskausi 4.9.-18.12.
•	 Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, ma ja to klo 

11–13, 5€. Syyskausi/tiedustele kappelilta
•	 Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, ti klo 11–12.30, 

4€. Syyskausi/tiedustele kappelilta
•	 Suvelan kappeli, Kirstintie 24, ti klo 12–13, 3€. Syys-

kausi 11.9.-11.12. 
•	 Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti klo 12-13, 

4€. Syyskausi/tiedustele kappelilta
•	 Matinkappeli, Liisankuja 3, ti klo 13-14, 3€. Syyskau-

si 4.9-11.12 
•	 Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, ke klo 13-14, 3€. Syys-

kausi 10.1.-23.5.
•	 Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, lounas ti klo 12.15, 

4€. Syyskausi 4.9.-4.12.
•	 Soukan kappeli, Soukankuja 3, ti klo 11-12, 3€ ti 

14.8. alkaen
•	 Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8 klo 12-13, 3€ 

ma ja to 13.8. alkaen

  Diakonia- ja kappelilounaat

Espoon me-talo Terveyskuja 2 B
p. 044 736 6114, johanna.vakkuri(at)nicehearts.com

Espoon me-talon toiminta on suunnattu kaikille. Me-ta-
lo kokoaa alueen eri tahot – julkiset palvelut, järjestöt ja 
yritykset – kehittämään toimintaa, joka nousee asukkai-
den toiveista ja tarpeista. Monipuolista ryhmätoimintaa, 
tapahtumia, teemailtoja ja avointa kahvilatoimintaa.

Katso kuukausiohjelma facebook-sivuilta: me-talo Es-
poo tai poikkea hakemassa paperinen versio talolta

 Espoon me-talo

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

oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja.

www.terveyskyla.fi/vertaistalo
Konkreettisia vinkkejä ja yhteystietoja

potilasyhdistysten vertaistukipalveluihin,
kokemustarinoita sekä vertaisvideoita.

www.espoolaiset.fi
Tutustu yhteisöihin ja yhdistyksiin,

löydä tukea, tekemistä ja tapahtumia.

 Tietoa ja tukea verkosta

Teemaillat psyykkisesti sairastuneiden omaisille ja 
läheisille Emyn kohtaamispaikka Meriemyssä (Meen-
käynti 3) torstait 13.9., 11.10. ja 8.11. klo 18-20. Syykuun 
kerralla teemana on lääkehoito ja illan vieraina lääkäri 
ja sairaanhoitaja. Tervetuloa! Teemaillat järjestää Emy ja 
Espoonlahden seurakunta yhteistyössä.

Omaisten vertaistukiryhmä kokoontuu joka kuukau-
den toinen keskiviikko klo 17.30 Eedissä (Kilonkallio 7, 
Espoo) ke 12.9., 10.10., 14.11. ja 12.12. (joulukuun ker-
ralla pikkujoulut Emyn kohtaamispaikka Lilla Karyllissa 
Pappilantie 7, Espoon keskus).

Muuta tukea ja neuvontaa tarjoaa Finfami Uusimaa 
ry - finfami.fi

  Tukea ja tietoa omaisille ja läheisille

Stora Blindsundiin pääsee keskiviikkoisin saunomaan 
ja uimaan Soutuvene noutaa saunojat Nuottaniemen 
venesataman (Nuottatie 19, Matinkylä) itäreunan laitu-
rista.
 Parittomilla viikoilla keskiviikkoisin on naisten 
vuoro (haku laiturilta klo 18). Parillisilla viikoilla keski-
viikkoisin on sekä miesten että naisten vuorot: miehet 
klo 17-18.30 (haku laiturilta klo 17) ja naiset klo 18.30-20 
(haku laiturilta klo 18).

 Saunamaksu on 3€, omat saunomistarvikkeet, 
laudeliinat ja eväät mukaan. Lemmikkieläimiä ei voi saa-
reen tuoda. Saaressa on makkaranpaistomahdollisuus 
ja tarjolla on kahvia ja teetä. Järjestäjä: SeKaVa (seura-
kunnat, kaupunki, vapaat järjestöt). Lisätietoja p. 044 
068 8068.

 Saareen saunomaan vielä elokuussa
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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.

Emyn leireiltä vaihtelua arkeen

Sierlan leiri elokuussa
Emy järjestää leirin elokuussa Nummella, Lohjan kunnassa, Sierlan vanhassa koulussa, joka toimii Espoon kaupun-
gin leirikeskuksena ajalla ma 27.8.- pe 31.8.2018. Leirin järjestelyihin, ohjelmaan ja ruokahuoltoon liittyvät askareet 
tehdään yhdessä talkoovoimin. Leirin osallistumismaksu on 45€/Emyn jäsen, joka sisältää kuljetuksen Lilla Karyllista 
Sierlaan ja takaisin, leirin majoituksen, saunat ja yhdessä laitetut ateriat sekä ohjelman. Jos haluat lähteä mukaan lei-
rille, kirjoitathan oman nimesi Lilla Karyllin tai Meriemyn ilmoitustaulun listaan keskiviikkoon 8.8. mennessä. Kaikil-
le hakeneille ilmoitetaan kirjeitse hakuajan jälkeen. Leiritapaaminen, jossa päätetään leirin ateriat, ohjelma ja muut 
asiat, järjestetään perjantaina 17.8. klo 14 Lilla Karyllissa.

Kalastusleiri syyskuussa
Emyn jäsenille suunnattu kalastusleiri Inkoon Gölisnäsissä pidetään syyskuussa viikolla 38 maanantaista torstaihin. 
Leireille lähdetään kimppakyydeillä Lilla Karyllista 17.9. klo 9.30. Leirille mahtuu mukaan noin 10 emyläistä. Leirin 
ohjelmassa on pääasiassa kalastusta. Jos haluat mukaan, kirjoita sekä etu- että sukunimesi ja mahdolliset tiedot 
erityisruokavaliostasi kohtaamispaikan ilmoitustaulun listalle ajalla 1.8.-20.8. Leirille hakeneille ilmoitetaan elokuun 
lopulla kirjeitse. Tiedustelut leiristä Tiinalta p. 050 310 7987.

Emyn syysleiri Velskolan Väentuvassa
Syysleiri tullaan järjestämään Espoon seurakuntien leirikeskus Velskolassa (Väentupa) marraskuussa 5.-9.11.2018. 
Tarkemmat tiedot leiristä ja hakeutumisohjeet saat Emyn syyskuun tiedotteesta.
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Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo Mentalhälsoförening EMFrf ) on 
mielenterveyskuntoutujien potilasyhdistys. Tarkoituksenamme on yhdistää 
ja aktivoida Espoon ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveysongelmia 
kokeneita sekä herättää ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös ennalta-
ehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. Tarkoituksemme toteuttamisek-
si järjestämme ryhmä-, opinto- ja työtoimintaa, tapahtumia, retkiä, leirejä ja 

matkoja sekä kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Tarvittaessa myös informoimme viranomaisia jäsentemme tar-
peista. Annamme mielellämme lisätietoa yhdistyksen toiminnasta. Emyn arvot ovat jäsenlähtöisyys, itsemääräämis-
oikeus, yhdenvertaisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus.

Yhdistyksen jäsenmaksu
Vuodelle 2018 jäsenmaksu on 23 € ja kannatusjäsenmaksu on 100 €. Jäsenyys kannattaa, mutta moneen yhdistyk-
sen toimintaan voit osallistua, vaikket olisikaan jäsen. Emyn jäsenet ovat myös Mielenterveyden keskusliiton jäseniä.

Emyn pankkiyhteys
Helsingin OP pankki Oyj, IBAN-tilinumero: FI44 5780 4120 0578 46, BIC-koodi OKOYFIHH. Maksaessasi jäsenmaksua, 
laitathan viestikenttään nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi.
Käteisellä jäsenmaksun voi maksaa kohtaamispaikassa Emyn ohjaajalle, joka kirjoittaa kuitin. 

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  Pirjo Heikkinen  p. 050 310 7980 pirjo.heikkinen(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  Titta Huuskonen p.050 310 7982 titta.huuskonen(at)emy.fi
Ohjaaja  Tuomas Roito  p. 050 310 7985 tuomas.roito(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 Nina Matikainen p. 050 312 5192 nina.matikainen(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä Tiia Hachad  p. 050 310 7986 tiia.hachad(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä Jouni Laakkonen
Järjestötyöntekijä Kari Vironen
        vaihda (at)>@

        www.emy.fi

Yhdistys ja yhteystiedot
Emyyn et tarvitse 

lähetettä tai diagnoosia.
Tervetuloa mukaan toimin-

taan!

espoonmielenterveys(at)emy.fi
kutsu(at)emy.fi
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