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Emyn kuulumisia
Ihana kesä. Huh, ompas hiki. Kerrankin ei palele.
Hyi, kauheita paarmoja. Nam, tuoreita mansikoita!
Kesästä on monta mielipidettä ja päivittelyn aiheita riittää. Mikä on sinun näkemyksesi kesästä?
Omasta mielestäni Suomen kesässä parasta on ulkoilu ja retkeily. Retkeilyä voi harrastaa
monella tapaa, eikä kaikkien retkien tarvitse olla
suuria seikkailuja, pitkiä tai suunniteltuja elämyksiä. Mielestäni retken määritelmän täyttää jo aamukahvikupin kanssa jalkautuminen pihalle tai
lähimetsään, piipahdus lähimmälle rannalle polkupyörällä tai vaikka käväisy taittamassa komea lupiinikimppu kotia koristamaan (ja samalla vähentää
haitallista vieraslajia luonnostamme siementämästä enempää). Toki suurille seikkailuillekin on
oma tärkeä paikkansa ihmisen elämässä.
Emyn heinäkuun ohjelmassa on paljon ulkoilua ja retkeilyä (sivut 3, 5 ja 7). Koko päivän seikkailuja teemme saariin ja lyhyempiä kierroksia
Meriemyn ja Lilla Karyllin lähialuille. Retken pituudesta riippumatta kannattaa aina pakata mukaan
oma vesipullo sekä säänmukainen varustus (oli se
sitten sadetakki ja kumisaappaat tai hattu ja aurinkosuoja, toisinaan hyttys- ja punkkikarkote sekä
pitkät hihat voivat olla paikallaan).
Emyssä toimii myös ryhmiä heinäkuussa
(sivu 6). Talkootoimintaakin järjestetään säännöllisesti läpi kesän Meriemyssä ja Lilla Karyllissa (sivu
4). Valoemy on
heinäkuun ajan
suljettu, mutta toivottavasti
julkinen liikenne, polkupyörä tai apostolinkyyti kuljettaa
sinutkin lähimpään
Emyyn
myös kesällä.
Olet tervetullut mukaan!
Ja muistathan,
ettei yksin tarvitse
jäädä,
edes kesällä.

ke 3.7.

Retki Suomenlinnaan

la 6.7.

Kuukausikokous

ma 8.7.

Historiakävely Meriemy

ke 10.7.

Retki Stora Blindsundiin

ti 16.7.

Retki Pentalaan

ke 17.7.

Historiakävely Lilla Karyll

ti 23.7.

Retki Stora Herrööseen

ke 24.7.

Elämäni biisi

to 25.7.

Lintujen tunnistusvisa (osana toimintaryhmän ohjelmistoa)
Katsothan lisää heinäkuun
ryhmätoimintaa sivulta 6!
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Ajankohtaisia
Emyn kuukausikokous
heinäkuun kokous la 6.7. ja elokuun kokous la 3.8. klo 13. Kokouksessa suunnitellaan yhdistyksen
toimintaa. Käymme läpi retkitoiveita ja muita aloitteita. Kokous
on avoin kaikille. Aloitteita ja ideoita voi esittää kohtaamispaikan
aloitelaatikoiden tai emy.fi sivujen kautta. Kannattaa tulla myös itse mukaan kokoukseen kertomaan
omasta ehdotuksesta!
Kaikukorttiryhmä on kesätauolla ja tapaaminen on jälleen elokuun kuukausikokouksen (la 3.8.)
jälkeen noin klo 13.30.

Päiväretki Suomenlinnaan
Teemme yhdessä muiden Avomielin-yhdistysten kanssa retken
Suomenlinnaan ke 3.7. Retkellä
vietämme aikaa yhdessä, kuvaamme Avomielin-lehteen kuvitusta,
syömme eväitä nyyttärihengessä ja
nautimme maisemista säällä kuin
säällä. Lähde sinäkin mukaan ja ilmoittaudu Tiinalle p. 050 310 7987.

Päivä Stora Blindsundin
saaressa
Emy kutsuu Avomielin-yhdistykset viettämään yhteistä kesäpäivää Stora Blindsundin saareen ke
10.7. Tule sinäkin mukaan! Nuottaniemen venesatamasta pääsemme Stora Blindsundiin soutuveneillä, tapaaminen satamassa klo 9.30.
Ohjelmassa on yhdessäoloa luonnonhelmassa ja yhteinen lounas.
Saaressa on myös saunomismahdollisuus, joten saunakamppeet
mukaan ken tahtoo. Saaresta pääsee pois joustavasti, mutta klo 16
paikkeilla viimeistään lopetellaan.
Ilmoittauduthan mukaan ilmoitustaululle tai soittamalla p. 09 859
2057.

Retki saaristomuseo
Pentalaan
Tiistaina 16.7. teemme retken
Pentalaan. Lähdemme saaristoveneen kyydillä Kivenlahden Marinsatamasta klo 10. Merimatkan
kesto noin 40 minuuttia. Tapaaminen Meriemyssä klo 9.20 tai
satamassa ennen veneen lähtöä.
Ilmoittauduthan mukaan ilmoitustaululle tai soittamalla p. 09
863 2031. Pentalassa tutustumme saareen ja nautimme piknikeväät. Museon alueella on yli 10
erilaista rakennusta, jotka valottavat Espoon saaristolaiselämää yli
1700-luvun lopulta lähtien. Paluu
Pentalasta klo 13.05 tai 14.45 (Kivenlahden saaristoreitti). Retkellä
kukin maksaa oman venelippunsa (eläkeläiset ja erityisryhmät 3€,
aikuiset 6€, +68 -sporttirannekkeella ilmaiseksi).

Retki Stora Herrööseen
Tiistaina 23.7. teemme merellisen luontoretken Stora Herrön ulkoilusaarelle. Lähtö Kivenlahden
Marinsatamasta (Marinsatamantie 5, 02320 Espoo) klo 10, matkaaika n. 2h 30min. Yhteislähtö Marinsatamaan Meriemystä klo 9.20.
Perillä saaressa nautimme eväitä
ja tutustumme alueen luontoon.
Saaren maasto on vaihtelevaa ja
kallioista, joten retkellä pääsee
myös patikoinnin makuun. Paluu
takaisin lähtee klo 15.15 ja on perillä Marinsatamassa klo 17.50. Ilmoittauduthan mukaan ilmoitustaululle tai soittamalla p. 09 863
2031.

3

Historiakävely Lilla Karyll
Tervetuloa tutustumaan Lilla Karyllin
ympäristön historiaan kävelyretken
merkeissä keskiviikkona 17.7. klo 14.
Noin 3 km pitkän reitin varrella tutustumme 15 historialliseen kohteeseen.
Ilmoittauduthan mukaan ilmoitustaululle tai soittamalla p. 09 859 2057.

Historiakävely Meriemy
Tervetuloa tutustumaan Kivenlahden
paikallishistoriaan kävelyretken merkeissä maanantaina 8.7. klo 13. Noin
2 km mittaisen reitin varrella tutustumme 8 historialliseen kohteeseen.
Kävely voidaan toteuttaa myös 1 km
mittaisena. Ilmoittauduthan mukaan
ilmoitustaululle tai soittamalla p. 09
863 2031.

Elämäni biisi
Liittyykö johonkin biisiin hulvaton tai
hellyyttävä muisto? Yhdistyykö jokin kappale mielessäsi aina tiettyyn
paikkaan, tai aikaan? Tule jakamaan
tarinasi ja kuulemaan muiden biisimuistoja Meriemyyn ke 24.7. klo 13.
Jokainen osallistuja esittelee kappaleen ja tarinansa, jonka jälkeen kuuntelemme yhdessä kappaleen.

Kesäteatteri Hyökyvuoreen
Teemme su 18.8. retken teatteri Hyökyvuoren Pakkasmäen näyttämölle katsomaan Matin ja Tepon
menevillä lauluilla maustettua musiikkikomediaa Kaiken takana on
nainen. Lisätiedot netistä https://teatterihyokyvuori.net/kaiken-takana-on-nainen/ Tarkemmat tiedot
elokuun tiedotteesta, mutta ota päivämäärä jo talteen!

Jatkuu sivulla 5

Emyn kohtaamispaikat
Emyn kohtaamispaikoissa Lilla Karyllissa ja Meriemyssä on juttuseuraa ja talkootoimintaa, edullista kahvia ja teetä,
päivän lehti, tietokone ja pelejä. Jos toivot toimintamme tarkempaa esittelyä, soitathan meille etukäteen.

								Ethän jää yksin? Tervetuloa Emyyn!

Kohtaamispaikka
Lilla Karyll

Kohtaamispaikka
Meriemy

Tervetuloa Lilla Karyllin

Tervetuloa Meriemyyn

Pappilantie 7, Espoon keskus
p. 09–859 2057

Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09–863 2031

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

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

Lilla Karyll on vuonna 1902 rakennettu, yhdistyksen
90-luvulla kunnostama puuhuvila omalla pihalla Espoon
keskuksen Pappilanmäellä, kivenheiton päässä Espoon
keskuksen asemasta ja Espoon vanhasta tuomiokirkosta. Tervetuloa, kohtaamispaikka on kaikille avoin!

Meriemy sijaitsee Ala-Kivenlahden ostoskeskuksessa,
noin viiden minuutin kävelymatkan päässä Kivenlahden merimaisemasta. Kävelykadun varrella sijaitsevaan
katutason kohtaamispaikkaan on helppo piipahtaa
moikkaamaan, nauttimaan kupillinen kahvia, lukemaan
päivän lehti tai vaikka surffaamaan netissä. Ovessa on
koodilukko, joten koputathan rohkeasti, niin avaamme
sinulle oven. Tervetuloa!

Talkootöitä tarjolla Lilla Karyllissa joka arkipäivä
ja Meriemyssä ma, ke ja pe
Lilla Karyllin talkoita pidetään maanantaista perjantaihin eli joka arkipäivä. Meriemyn talkoopäivät ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai (arkena).

Meriemyssä on ompelukone
Voit ottaa oman ompelutyön mukaasi, erivärisiä lankoja
löytyy koneen luota. Kone on kävijöiden omatoimisessa
käytössä Meriemyn aukioloaikoina.

Talkoisiin osallistumista varten saavutaan paikalle ennen klo 10 aamulla ja ilmoittaudutaan talkoisiin talkoovastaavalle. Jos poikkeuksellisesti myöhästyt ja olet
tulossa talkoisiin, soitathan siitä kohtaamispaikkaan ennen kymmentä! Talkoiden aluksi jaetaan päivän talkootyöt ja sitten suunnitellaan päivän talkoolounas.

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

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. Kirpputorin hinnat vaihtelevat 0,5–4€. Tule tekemään löytöjä!
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Kohtaamispaikka Valoemy
Sisäänkäynti on Maapallonkujan puolelta
kävelytieltä (osoite Maapallonkatu 8 E-F).
Kohtaamispaikka Valoemy on kesätauolla
heinäkuun 2019 ajan. Toiminta käynnistyy
jälleen elokuussa. Tiedot elokuun toiminnasta saat seuraavasta numerosta.

Ajankohtaiset jatkuu
Tule puutarhapalstalle
Emyn ja Espoon kaupungin yhteisellä puutarhapalstalla
on toimintaa läpi kesän. Jos kaipaat mielekästä ja mukavaa tekemistä kivojen ihmisten seurassa ja ulkoilmassa
olemista kesäaikaan, tässä on sinulle oiva mahdollisuus!
Et tarvitse aiempaa kokemusta kasvimaahommista, et
myöskään kummempia varusteita. Tarvitset vain avoimen mielen oppia uusia hauskoja asioita. Kasvimaalla
työskentelemme arkipäivisin klo 9-13. Noin kello 12 lähdemme yhdessä syömään maukkaan aterian kiitokseksi
päivän työstä Kauklahden Elä ja asu-keskukseen. Ota ihmeessä yhteyttä ja kysele lisää! Katsellaan yhdessä sinulle sopiva tutustuminen toimintaan ja ties vaikka puutarhapäiviäkin. Ota yhteyttä Minna Kettuseen p. 050 310
7983.

Yhteinen Espoo-päivän picnic Samarianmäellä
perjantaina 30.8. klo 12-15
Espoo-päivän kunniaksi järjestetään kaikille avoin pikniktapahtuma Samarianmäellä. Ohjelmassa on grillausta ja chillausta, musiikkia ja muuta mukavaa. Tapahtuma
on suunnattu niin aikuisille kuin lapsillekin. Lämpimästi tervetuloa! Tapahtuman järjestää alueen yhdistykset
ja Espoon kapunki yhteistyönä. Espoo-päivän viikonloppuna tapahtuu paljon muutakin, ohjelmaan voi tutustua netissä osoitteessa espoopaiva.fi.

Onkiturnaus

Espoon kaupungilta saa nyt neuvontaa

Tukiyhdistys Karvinen ry järjestää Avomielin-yhteistyökumppanien välisen onkiturnauksen pe 16.8. Ilmoittaudu Emyn onkijoukkueeseen Tiinan kautta p. 0503107987
(loman aikana jätäthän viestin vastaajaan).

Espoon kaupunki on avannut mielenterveys- ja päihdepalvelujen puhelinajanvarauksen yhteyteen uuden
ohjaus- ja neuvontapalvelun. Espoon kaupungin verkkosivujen mukaan puhelimessa saa omahoito-ohjeita, arvion hoidon tarpeesta sekä opastusta palveluissa.
Puhelin palvelee numerossa p. 09 816 31300 arkisin klo
8–16.

Retki Bodomille ja tutustuminen Emyn
veneeseen
Lähdetään eväsretkelle Bodomjärvelle Lilla Karyllista keskiviikkona 7.8. klo 9.30. Retken ohjelmassa on
eväistä ja luonnosta nauttimisen lisäksi tutustumista Emyn veneen käyttämiseen. Mikäli haluat lainata
Emyn venettä, nyt kannattaa tulla perehtymään. Ilmoittaudu etukäteen ilmoitustaulun listalle tai soittamalla
kohtaamispaikkaan.
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Heinäkuun ryhmätoiminta
Useimmat Emyn ryhmät pitävät kesällä taukoa. Ryhmien syyskausi käynnistyy elokuun ja syyskuun taitteessa. Syksyn 2019 ryhmäkalenteri julkaistaan
syyskuun alussa. Tältä sivulta näet Emyn heinäkuun ryhmät.
Huomaathan nuorten aikuisten ryhmätoiminnat sivulla 8.
			Ethän jää yksin? Olet tervetullut mukaan!

Maanantai
Kesän kuvataideryhmä
Kesätaideryhmä kokoontuu Mikan
ja Outin kanssa kuvataiteilemaan
maanantaisin klo 13-15 Villa Apteekin yläkertaan (Pappilantie 5).
Ryhmä on avoin kaikille, tervetuloa
mukaan!

Jalkapalloa
Jalkapalloa pelataan
läpi kesän kaksi kertaa viikossa. Pelaaminen on maksutonta
ja pääasiana on hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet
taidoista riippumatta mukaan pelaamaan!
Tiedustelut Kaj Järvisalo, p. 050 552
1049.
• Maanantaisin Laaksolahden tekonurmella klo 15-16.30.
• Torstaisin klo 16-17.30 KeskiEspoon tekonurmella.

Tiistai
Yleisurheilutreenit
Keski-Espoon kentällä treenataan
yleisurheilua tiistaisin klo 14-16,
heinäkuun loppuun saakka. Tapaaminen ensin klo 13.45 Lilla Karyllissa, josta siirrytään kentälle yhtä
matkaa.

Keskiviikko
Askartelupaja
Askartelupaja järjestetään ajalla
19.6.-28.8.2019 Villa Apteekin yläkerrassa keskiviikkoisin klo 13-15.
Askartelua eri teemoista ja materiaaleista. Mukana Mirva, tervetuloa!

Keskusteleva teehetki
Keskusteleva teehetki kokoontuu
Lilla Karyllissa keskiviikkona 10.7. ja
24.7. klo 16.30-18. Tervetuloa mukaan avoimeen keskusteluryhmään!

Torstai
Meren ja taivaan välillä diakonin ohjaama ryhmä
Tervetuloa keskustelemaan kaikesta maan ja taivaan välillä Espoonlahden seurakunnan diakonin Liisa
Pohjosen ohjauksella parittomien
viikkojen torstaisin klo 14-15.30 Meriemyssä (ei 18.7.). Tervetuloa!
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Lilla Karyllin torstain
toimintaryhmä
Kaikille avoin toiminnallinen ryhmä
kokoontuu Lilla Karyllissa torstaisin klo 13.30. Ryhmässä on
vaihtelevaa tekemistä ja samalla voimme tutustua toisiimme.
Yhteistyössä Emy ja HYKS Jorvin alueen psykiatria.
Heinäkuun kertojen teemat:
4.7. askartelupaja
11.7. ulkopelejä
18.7. yhteislaulua
25.7. lintujen tunnistusvisa
1.8. musiikkivideoraati

Perjantai
Tule joogaamaan
Emyn järjestämä jooga on lempeää ja kaikille sopivaa hathajoogaa.
Joogaa varten pue yllesi mukavat
ja joustavat vaatteet. Ota mukaan
pyyhe tai ohut viltti. Muistathan olla syömättä ja juomatta puoli tuntia ennen ja jälkeen joogan. Heinäkuussa joogataan perjantaisin klo
15-16.15 ESKOn salissa (Pappilantie
2) Ilmoittauduthan ennakkoon Titalle p. 050 310 7982.

Kävelylenkkiryhmä
Eikö tule lähdettyä yksin lenkille? Ei
se mitään, porukassa se on muutenkin hauskempaa! Yhteislähtö kävelylenkille Lilla Karyllista heinäkuussa perjantaisin klo 13.30 (huomaa
uusi kellonaika!). Lisätietoja Tuomakselta p. 050 310 7985. Muista
oma vesipullo mukaan!

Sierlaan elokuussa ja kalastamaan syyskuussa
Kesäleiri Sierlassa
Emyn kesän toinen leiri järjestetään Lohjan kunnassa Espoon kaupungin leirikeskuksessa. Sierlan leirikeskuksessa
26.-30.8. Sierlan leirikeskus on Sierlan vanhassa kyläkoulussa. Maalaismaisemissa järven rannalla järjestettävällä leirillä huolehditaan ateriat, siivoukset ja kaikenlaiset muut järjestelyt yhteistyössä talkoovoimin. Leirillä on mahdollista järjestää omaa ohjelmaa, lenkkeillä, nauttia toisten seurasta, saunoa, uida ja vaikkapa hyödyntää leirikeskuksen kanootteja. Hae mukaan Sierlan leirille 15.8.2019 mennessä ottamalla yhteyttä Tiina Pajulaan (p. 050 310 7987
tai tiina.pajula(at)emy.fi loman aikana jätäthän viestin vastaajaan). Kaikille hakeneille ilmoitetaan vimeistään to
15.8. Emyn jäsenten omavastuuhinta Sierlan leiristä on 45€.
Sierlan leirin suunnittelutapaaminen pidetään perjantaina 16.8. klo 14 Lilla Karyllissa. Tapaamisessa suunnitellaan
leiriviikon syömiset, ohjelma ja yöpymispaikat.

Kalastusleiri Inkoon Gölisnäsissä
Emy järjestää kalastusleirin Inkoon Gölisnäsissä viikolla 38 eli maanantaista 16.9. torstaihin 19.9.2019. Leirin ohjelmassa on omatoimista ulkoilua ja kalastusta. Kalastusluvat ja -välineet jokainen hankkii itse. Kalastusleirin hakuohjeet elokuun EMY-tiedotteessa.

7

Nuori aikuinen, tuu messiin!
Kehitämme Emyssä osallistujien näköistä toimintaa 18–32-vuotiaille nuorille aikuisille.
Ota yhteyttä ja tuu messiin! arttu.poyhtari(at)emy.fi p. 050 312 5193 tai titta.huuskonen(at)emy.fi p. 050 310 7982.

Kamuryhmät

Olotila
Olotila on läpi kesän, paitsi elokuun kaksi ensimmäistä
viikkoa pidetään taukoa. Olotilassa voit muun muassa
hengailla, jutella, pelata jotain tai inspiroitua jostain ihan
uudesta. Olotila soveltuu myös vaikka omien kouluprokkiksien tekoon, lukemiseen, kirjoittamiseen – tai ihan
vaan olemiseen. Olotila on avoinna torstaisin ja perjantaisin klo 15-18 Valoemyssä (Maapallonkatu 8 e-f ). Tuu
messiin ottamaan Olotila omaksesi!

Mukaan kamuryhmään! (Kamuryhmät kesätauolla, palaa 14.8.). Kamuryhmät ovat 18–32-vuotiaille tarkoitettuja ryhmiä, joissa tutustutaan uusiin ihmisiin yhteisen
tekemisen merkeissä. Jokaisesta kamuryhmästä muotoutuu osallistujiensa näköinen. Kamuryhmä kokoontuu Valoemyssä. Kysy lisää Titalta tai Artulta ja tuu messiin! Voit myös ehdottaa Kamuryhmän perustamista
omalle alueellesi!

Taideryhmä

Lautapeliryhmä

Taideryhmä (Kesätauolla, palaa 13.8. Taidekamppeet löytyvät kesän ajan Olotilasta.) Taideryhmässä on kaikenlaisia tarvikkeita, tule löytämään omasi. Tiistaisin klo 16.30–
18.30 Espoon me-talolla (Terveyskuja 2 B). Tule mukaan
taiteilemaan rennossa ilmapiirissä. Ryhmässä voi piirtää
tai maalata joko kuukausittain vaihtuvan teeman mukaisia juttuja, tai sitten ihan mitä mieleen juolahtaa. Voit
myös tulla vain hengailemaan! Kysy lisää Titalta

Lautapeliryhmä jatkaa läpi kesän! (Kesäkuun viimeisen
ja elokuun kaksi ensimmäistä viikkoa tauolla!)
Lautapeliryhmässä voit pelailla meidän pelejä tai tuoda
omia. Peliryhmässä on joskus useitakin eri pelejä käynnissä 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.

Kuntosaliryhmä

Roolipeliryhmä

Kuntosaliryhmä (Kesätauolla, palaa 21.8.)
Kuntosaliryhmä kokoontuu Leppävaaran urheiluhallissa
(Veräjäpellonkatu 6) keskiviikkoisin klo 16–17. Lisätiedot
ja ilmoittautuminen Artun kautta.

Oletko kiinnostunut roolipeleistä? Ota yhteyttä! Uusia
peliporukoita käynnistetään sitä mukaa kun kiinnostuneita löytyy. Lisätiedot Artulta.

		

Eikö löydy mieleistä? Ehdota!

Kutsumme Emyyn
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. Ystäväryhmät ovat tauolla tai
kokoontuvat omatoimisesti kesä-elokuussa.

Ota yhteyttä!
•
•

Virpi Guttorm p. 050 310 7981 tai virpi.guttorm(at)emy.fi
Tuomas Roito p. 050 310 7985 tai tuomas.roito(at)emy.fi
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Monta tietä Emyyn
Emy on joukko ystävällisiä ja ennakkoluulottomia ihmisiä
Lähikaupan ilmoitustaululta voi tehdä löydön. Sieltä minä löysin tien
Emyyn. Marssin suoraan Maapallonkatu 8:aan eikä minua käännytetty,
vaikka siellä oli vielä maalari töissä
ennen paikan avaamista. Sillä tiellä
olen!
Se ennakkoluulottomuus ja ystävällisyys sekä suorasukainen ja varaukseton kohtaaminen tekivät minusta
emyläisen. Oli helppoa tulla ja jäädä.
Oli tarjolla niin paljon erilaisia vaihtoehtoja harrastaa, oppia ja osallistua, että oli vaikeaa valita. Oli helpottavaa ajatella, että nyt voin tulla
ja mennä, ottaa tai jättää, mennä tai
jäädä.

Kuka minut olisi vienyt Porkkalan
kallioille, jollei Emy. Kuka olisi vienyt
minut Oittaan kartanon kirveen koskemattomaan lehtometsään ja näyttänyt minulle veneen rannalla, jolla
saatan päästä soutelemaan. Emy.
Emy on joukko ystävällisiä ja ennakkoluulottomia ihmisiä, runojen
kirjoittajia, maalareita, musikantteja ja muita kiinnostavia veikkoja,
luontoihmisiä...
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Vappubileissä ja kevätjuhlassa lauloimme yhdessä Juicen sanoin:
”Kaikki paitsi elämä on turhaa!”
Emyssä on elämää ja siihen on helppo sukeltaa!
Il-Ta
Miten sinä löysit Emyn?
Kerro tarinasi ja toimita se sähköpostilla tiina.pajula@emy.fi tai tuomalla/
postilla Emyn kohtaamispaikkaan.

Emyläisten kynistä
Hiekkarannalla
On hiekka polttavan kuuma
loikoilet sannalla.
Pyyhkeen tai viltin päällä
on virkistävän kylmä juoma
parasta tällaisella säällä.
Tuuli onneksi hieman puhaltaa,
lehdet puussa kahisevat,
se onneksi vilvoittaa.
Kulkevat ihmiset ohitseni,
juoksevat rantaveteen.
Kuuluu iloista naurua.

Maalla
Ihailen maalaismaisemaa
ja auton ikkunasta annan tuulen tuivertaa
katselen lehmiä laitumella
ja kuuntelen niiden ammuntaa.
Traktori äestää pellolla
ja taukoamatta jylisee traktorin ääni.
mietin hetken ja katselen,
kuinka suuri on lääni, jolla lehmät jo laiduntaa.

Ystäväsi tuo yhtäkkiä,
jäätelön nenäsi eteen.
Radio vieressäsi soi hiljaa,
et voi kuin nauttia.

Järven rannalla vene odottaa,
kuka ensimmäisen sintin nappaa.
Katiskat viedään veneellä vesille,
nuotiossa paistetut kalat kenelle, kenelle?

Kesäinen päivä on ihana
hiekkarannalla

Pihalla isohko koira tulee vastaan
ja haukahtaa: rapsuta, rapsuta.
Kylässä ja kylillä nähdään tutut ja vieraat,
isäntä ja emäntä ottaa meidät vastaan.

Emylle: Tuula Viljasalo

Keinun pihakeinussa,
myöhemmin kesän lopulla sienessä ja marjassa
Nyt nautin kesästä!
Kesäaamu

Anne

Tuuli lensi läpi
puiden olksien
lehdet tanssivat kahisten.
Auringon säteet värjäsivät ruohikon.
Lensi heinäsirkat
maassa soittaen.
Oli heinäkuun aamu utuinen
kimmelsi järven pinta.
Välkkyen tuli tietä pitkin
Tuli tietä pitkin kulkija talolle.
Istui terassille
ja heitteli leivänmuruja pikkulinnuille.
Oli heinäkuun aamu utuinen

Heinät!
Kukkii kallion rinteellä suolaheinä,
Ja järven rannalla vesiheinä.
Heinissä on monta eri lajia.
Niitä on myös
maanteiden varsilla.
Ne keinuvat kauniisti tuulessa,
ja näyttävät kauniilta maljakossa.
Heinissä asuu herkkyys!

Emylle: Tuula Viljasalo

Emylle: Tuula Viljasalo
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Pilvenpoika
Hän makasi kesäniityllä,
katseli pilvien lentoa taivaalla.
Hän uneksi omasta rakkaasta,
joka keräisi kukkaset tarhasta.
Hän muisteli menneistä kesiä
ja nauroi muistoille itsekseen.
Niin kului päivä kesäinen
ja hän vain uneksi pilvistä.
Emylle: Tuula Viljasalo
Lastenleikkiä
Pikkuväelle tarjotaan
aamiaismuroja eli muumiaisaroja.
Lapset säikkyvät muumi-elokuvia
ja sairaita sarjakuvia.
Olisipa lapsilla vielä ihanat leikit.
Omenapuun alla leikkimökki,
ja siellä omat tavarat.
Olisi unelmat niin avarat,
kauniit ja ihanat.
Voisi elää onnellista elämää,
eikä aina ikävää ja kärsimystä,
kyyneliä ja tuskaa.
Emylle: Tuula Viljasalo

Omainen, ota talteen syksyn ryhmäkerrat
Emy ja Espoonlahden seurakunta järjestävät yhteistyössä teemailtoja mielenterveystoipujien omaisille ja läheisille.
Illat järjestetään kohtaamispaikka Meriemyssä. Illat ovat avoimia ja mukaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Merkkaa syksyn illat jo nyt kalenteriisi ja tule mukaan. Teemaillat järjestetään torstaina 26.9., 24.10. ja 28.11. klo 17.30.
Espoon Kilossa kokoontuu jakamiseen ja keskusteluun pohjaava ryhmä Edistian tiloissa. Syksyn kokoontumiset ovat
torstaina 19.9., 10.10., 14.11. ja 12.12. klo 17.30. Joulukuun kerta tulee olemaan ryhmien yhteinen ja se järjestetään
Emyssä.

Julkaise EMY-tiedotteessa
EMY-tiedotetta varten voit ehdottaa runoja, sarjakuvia, juttuja ja kirjoituksia julkaistavaksi. Tervetulleita ovat myös
ehdotukset maalauksistasi kansikuviksi tai valokuvista ja piirrustuksista kuvitukseksi. Toimitathan aineiston sähköpostilla tiina.pajula(at)emy.fi tai perinteisellä postilla osoitteella Tiina Pajula Pappilantie 7, 02770 Espoo. Toki voit
myös toimittaa aineiston henkilökohtaisesti.
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Emyn yhteistyökumppaneiden toimintaa
Ruoka-apua arkeen

Tietoa ja tukea verkosta

Espoon Ankkuri

www.mielenterveystalo.fi
Tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita,
oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja.

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 päihdeongelmista kärsiville täysi-ikäisille, tarjolla myös

www.terveyskyla.fi/vertaistalo
Konkreettisia vinkkejä ja yhteystietoja
potilasyhdistysten vertaistukipalveluihin,
kokemustarinoita sekä vertaisvideoita.

ryhmätoimintaa.

www.uusimaalaiset.fi
Tutustu yhteisöihin ja yhdistyksiin,
löydä tukea, tekemistä ja tapahtumia.

Manna-Apu ry

Terveyskuja 2 E 8 (Espoon keskus),
p. 040 040 1114

•

elintarvikkeita jaossa ti ja to klo 10-12 sekä pe klo
12.30-14. Kelakortti ja oma kassi mukaan.

Ryhmätoimintaa seurakunnissa
Seurakunnan kohtaamispaikka on kesäkuun
tauolla Tule jälleen 4.7. lukien 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.

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

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
esimerkiksi mahdollisesta kesätauosta p. 050 438
0189.

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

•
•

kaupoista saatavia elintarvikkeita jaossa ma, ke ja
pe klo 11.30 alkaen niin kauan kuin tavaraa riittää
Aamiaista ma-pe klo 8-9. Seisova pöytä sisältää
kahvia, teetä, aamupuuron, mehua, valmiita juustoja kinkkuleipiä, kakkua, pullaa, hedelmiä ym. Aamupalan tarjoilut vaihtuvat päivittäin. Aamupalan
hinta on 2 euroa (asunnottomille ilmainen).

Via Dia

Via Dia jakaa EU-ruokakasseja jokaisen kuukauden
toisena ja neljäntenä perjantaina ja käynnin yhteydessä
tarjoaa ilmaisen diakonialounaan klo 11 osoitteessa
Muurarinkuja 1 Leppävaarassa.

Perjantaiporinat on kesän ajan torstaiturinat.
Kyseessä on avoin keskusteluryhmä mielenterveyden
tueksi parillisten viikkojen torstaisin (19.9. saakka)
klo 13-14.30 Espoonlahden kirkolla. Mukana Liisa
Pohjonen p 040 547 1848.

Espoon me-talo

Meren ja taivaan välillä -ryhmän tiedot sivulta 6.

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

Lisätietoa: www.espoonseurakunnat.fi
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Diakonia- ja kappelilounaat

Muita vertaistukitoimijoita Espoossa

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

Äidit irti synnytysmasennuksesta
Vertaistukea synnytyksen jälkeiseen masennukseen.
Lisätiedot: https://aima.fi/

•
•
•

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

Soukan kappeli, Soukankuja 3, ti klo 11-12, 11.6.
saakka, 3€
Espoonlahden kirkko, Kipparinkuja 8, ma ja to klo
12-13, 13.6. saakka, 3€
Muissa seurakunnissa ovat diakonia- ja kappelilounaat jo kesätauoillaan. Toiminnat palavaat normaaleiksi jälleen elo-syyskuussa. Tarkemmat tiedot saanee kysymällä seurakunnasta suoraan.

Suomen Moniääniset ry
Mielen sisäisistä äänistä puhuminen on tärkeä askel
kohti tasapainoisempaa elämää äänien kanssa. Vertaistukiryhmässä on mahdollisuus jakaa äänikokemuksia
hyväksyvässä, luottamuksellisessa ilmapiirissä. Tiedustelut p. 040 830 9663 tai toimisto(at)moniaaniset.fi

Iloa Arkeen

Syömishäiriöliiton alueyhdistys Etelän SYLI
Järjestää vertaistoimintaa www.etelansyli.fi

EJY:n Iloa arkeen -hankkeen hyvinvointiryhmä ilman
työtä oleville 30-65 v. korkeasti koulutetuille (AMK-/
yliopistotaustaa/asiantuntijatöissä olleille) espoolaisille
tapaa 27.8.-14.11. ti ja to klo 9.30-14 Tapiolassa. Ryhmä
ammentaa hyvinvointia taiteesta ja liikunnasta, vertaistuesta sekä voimauttavasta itsetutkiskelusta.
Ota yhteyttä: Johanna Laine p. 050 359 6919 tai
Aura Tarjanne p. 050 340 3663 etunimi.sukunimi@ejy.fi

Edistia/toimintakeskus Oodi
edistia.fi/kurssitoiminnan-kalenteri/

Asukastalo
Kylämaja

Kohtaamispaikka
Raitin pysäkki

Matinkatu 7, Matinkylä
p. 050 430 3112

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09–510 2792

Avoinna

Avoinna

•
•

•
•

17.6.-2.8. suljettu
avoinna 5.-30.8. klo 9-15

Kylämaja on espoolaisten kohtaamispaikka, jonne voi
tulla pistäytymään kahville, lukemaan lehtiä, oleilemaan, juttelemaan työntekijöiden kanssa tai osallistumaan toimintaan. Kylämajan toimintaa ylläpitävät
Kalliolan setlementti, Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä Emy.
Kylämajassa on avoin olohuone, edullista kahvia
ja monenlaista ryhmätoimintaa. Kylämajassa myös on
ompelukone ja kangaspuut. Ompelua varten kannattaa
varata mukaan omat langat ja kangaspuiden käyttämisestä peritään pieni loimimaksu.

arkisin klo 10-14
Heinäkuussa suljettuna remontin vuoksi

Edullista puuroa on tarjolla maanantaisin ja perjantaisin
klo 12 sekä lounas keskiviikkoisin klo 12. Kahvipöytä on
katettuna koko aukioloajan.
Elintarvikejakelua perjantaisin klo 10 alkaen jälleen elokuussa.
Raitin Pysäkki on kohtaamis- ja kahvittelupaikka kaikille.
Raitin Pysäkin toiminnasta vastaavat yhteistyössä Punaisen Ristin Kehä-Espoon osasto, Espoon kaupunki, Leppävaaran seurakunta ja Emy.

kylamaja.fi & facebook.com/kylamaja
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Saareen saunomaan
Stora Blindsundiin pääsee saunomaan ja uimaan. Soutuvene noutaa saunojat Nuottaniemen venesataman (Nuottatie 19, Matinkylä) itäreunan laiturista.
•
•

Parittomilla viikoilla keskiviikkoisin on naistenvuoro (haku laiturilta klo 18).
Parillisilla viikoilla keskiviikkoisin on sekä miesten että naisten vuorot. Miehet saunovat klo 17-18.30 (haku laiturilta klo 17) ja naiset saunovat klo 18.30-20 (haku laiturilta klo 18).

•
Saunamaksu on 3€. Pakkaa omat saunomistarvikkeet, laudeliinat ja eväät mukaan. Lemmikkieläimiä ei voi saareen
tuoda. Saaressa on makkaranpaistomahdollisuus, tarjolla on kahvia ja teetä. Järjestäjä: SeKaVa (seurakunnat, kaupunki, vapaat järjestöt). Lisätietoja p. 044 068 8068.
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Yhdistys ja yhteystiedot

Emyyn et tarvitse
lähetettä tai diagnoosia.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo mentalhälsoförening EMF rf )
on mielenterveyskuntoutujien potilasyhdistys. Tarkoituksenamme on yhdistää ja aktivoida Espoon ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveysongelmia kokeneita sekä herättää ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös
ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. Tarkoituksemme toteuttamiseksi järjestämme ryhmä-, opinto- ja työtoimintaa, tapahtumia, retkiä, leirejä ja matkoja sekä kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Tarvittaessa myös informoimme viranomaisia jäsentemme tarpeista. 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 kalenterivuoden kerrallaan. Jäsenet saavat EMY-tiedotteen postitse kotiin. Emyn jäsenet ovat myös Mielenterveyden keskusliiton 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.

www.emy.fi

Luottamus- ja toimihenkilöt
Puheenjohtaja		
Varapuheenjohtaja
Toiminnanjohtaja
Toiminnanohjaaja
Toiminnanohjaaja
Toiminnanohjaaja
Ohjaaja			
Ohjaaja			
Ohjaaja			
Järjestötyöntekijä
Järjestötyöntekijä
Järjestötyöntekijä
Järjestötyöntekijä
Järjestötyöntekijä

espoonmielenterveys(at)emy.fi

Tomi Ojala
Janne Ruuhela
Kaj Järvisalo 		
Tiina Pajula 		
Virpi Guttorm		
Hanna Hed
Arttu Pöyhtäri		
Titta Huuskonen
Tuomas Roito		
Eeva Leinonen		
Minna Kettunen
Tiia Hachad		
Kari Vironen		
Jouni Laakkonen

p. 050 552 1049		
p. 050 310 7987		
p. 050 310 7981		
p. 050 310 7980		
p. 050 312 5193		
p. 050 310 7982		
p. 050 310 7985		
p. 050 310 7984		
p. 050 310 7983		
p. 050 310 7986		
p. 050 367 2676		

kaj.jarvisalo(at)emy.fi
tiina.pajula(at)emy.fi
virpi.guttorm(at)emy.fi
hanna.hed(at)emy.fi
arttu.poyhtari(at)emy.fi
titta.huuskonen(at)emy.fi
tuomas.roito(at)emy.fi
eeva.leinonen(at)emy.fi
minna.kettunen(at)emy.fi
tiia.hachad(at)emy.fi
kari.vironen(at)emy.fi

Vinkki: katso Kaikukorttiin liittyvät menotärpit emy.fi

Kaikukortilla voi käydä Espoossa maksutta tietyissä konserteissa, festivaaleilla, teattereissa
tai museossa. Kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta! Kaikukortti on henkilökohtainen 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.fi p. 050 310 7987, virpi.uusitalo(at)emy.fi p. 050 310 7981.
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