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Heinäkuiset terveiset Emystä! Näin kesällä on lupa ottaa 
vähän rennommin ja nauttia.

 Emyssä on heinäkuussa kohtaamispaikat Lilla 
Karyll ja Meriemy arkipäivisin avoinna normaalisti klo 
9-16.30, joten lämpimästi tervetuloa! Viikonloppujen 
vapaaehtoisvoimin pyöritettävät aukiolot kannattaa tar-
kistaa aina erikseen lähempänä viikonloppua ilmoitus-
taululta tai puhelimitse. Kahvittelun, kohtaamisten ja tal-
kootoiminnan (ks. sivu 4) lisäksi heinäkuussa on Emyssä 
ryhmätoimintaa niin nuorille aikuisille kuin kaikille muil-
lekin (katso sivu 6-7). Retkiä tehdään saaristomuseoon 
Pentalaan ja Mielenterveysyhdistys Helmin kesäjuhliin 
Herttoniemeen. Kohtaamispaikoissa on tarjolla monen-
laista arjen piristystäkin, Pride-iltapäivästä syntymäpäi-
viin ja kivien maalailusta Ecuadorin valokuvamatkaan.
 Olemme saaneet tähän tiedotteeseen jutun toi-
pumisorientaatiosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen Esa Nordlingilta. Aihe on tärkeä ja ajankohtainen, 
mutta erityisen hyvin se sopii Emyyn. Juuri mielenter-
veysyhdistyksessä toimiminen pohjaa pitkälti toipumi-
sorientaatioon. Täällähän voi ottaa omat voimat käyt-
töön myös heikkoina hetkinä, saada vertaistukea ja 
löytää mielekkyyttä elämään. Kannustan lukemaan ju-
tun ajatuksella ja samalla pohtimaan, mitä nuo asiat voi-
sivat omalla kohdallasi tarkoittaa, ja mikä veisi juuri si-
nua toivomaasi suuntaan?
 Tiedoksi muuten, että Emy ei osallistu tänä vuon-
na Kemissä järjestettäville Mielenterveyden keskusliiton 
kulttuuri- ja yleisurheilupäiville. Lähtijöitä ei ollut riittä-
västi, ja yhdessä sovittiin jättää tänä vuonna retki väliin 
pitkine matkoineen. Syyskaudelle katsotaan jotain kor-

vaavaa kivaa vähän lähempää, jo-
ten seuraathan Emy-tiedotetta :)

Rentouttavaa
ja mukavaa heinäkuuta,

Emyssä nähdään!

EMY-tiedote 7/2018

Palaute: tiina.pajula(at)emy.fi p. 050 310 7987
Julkaisija: Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
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espoonmielenterveys(at)emy.fi. EMY-tiedote
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Tilaushinta: Emy ry:n jäsenmaksu, 23 / kalenterivuosi. 
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Ajankohtaisia
Kokoukset

Emyn kuukausikokous pidetään 
Meriemyssä lauantaina 30.6. klo 13. 
Kokouksessa suunnitellaan Emyn 
toimintaa ja käydään läpi aloittei-
ta. Kokous on kaikille avoin, tervetu-
loa mukaan! Aloitteita ja ideoita voi 
esittää kohtaamispaikan aloitelaati-
koiden tai kotisivujen palaute-osion 
kautta.

Lähdetään retkelle

Retkelle Espoon saaristoon
Espoossa on kaunis saaristo, jonne 
saaristovene kuljettaa helposti ja 
edullisesti. Pakataanpa siis Emystä 
eväät mukaan ja lähdetään yhdessä 
ulkoilemaan, nauttimaan kesästä ja 
ihailemaan maisemia.
 Heinäkuussa teemme ret-
ken Pentalaan ja elokuussa läh-
demme Emyn porukalla Isoon Va-
sikkasaareen. Iso Vasikkasaari on 
helppokulkuinen ulkoilusaari, jossa 
voi kävellä, uida, tutustua luontoon, 
pelata ulkopelejä ja grillata. Pentala 
toimii Espoon kaupungin museoon 
kuuluvana saaristomuseona, joten 
luonnonkauniiseen saareen tutus-
tumisen lisäksi saarella voi tutustua 
entisajan saaritolaiselämään. Pen-
tala on meren saari, jonka sisällä on 
järvi, jossa on saari! 
 Retkille otetaan eväät Emys-
tä, mutta jokainen maksaa itse 
oman saaristovenelippunsa kätei-
sellä veneessä (meno-paluu aikui-
set 10€, erityisryhmät 5€, Seniorien 
+68 Sporttikortilla 0€). Ilmoittau-
du mukaan kullekin retkelle erik-
seen Emyn ilmoitustaulujen listojen 
kautta, ja kerro samalla mahdolli-
sesta erityisruokavaliostasi.
 Heinäkuun retkelle Pen-
talaan lähdetään tiistaina 10.7. 
klo 9 Meriemystä ja elokuun ret-
kelle tiistaina 7.8. klo 9. Meriemystä. 
Muistathan pukeutua sään mukaan, 
tervetuloa!

Helmin kesäjuhlat
Mielenterveysyhdistys Helmi jär-
jestää kesäjuhlat Herttoniemen 
Helmi-talolla keskiviikkona 11.7.  
Rennossa kesäjuhlassa tarjolla syö-
tävää, juotavaa, elävää musiikkia 
ja hyvää seuraa ja meidät emyläi-
set on kutsuttu mukaan! Kokoon-
nutaan Lilla Karyllissa klo 10.30 ja 
palataan takaisin iltapäivällä. Il-
moittauduthan mukaan Emyn il-
moitustaulujen listoille viimeis-
tään 5.7.

Heinäkuun erityiset

Pride-iltapäivä Lilla Karyllissa
Tule keskustelemaan sukupuolen 
ja seksuaalisuuden moninaisuu-
desta hyvässä hengessä maanan-
taina 2.7. klo 13-14.30.

Startti Emyn vapaaehtoiseksi
-koulutus keskiviikkona 11.7. 
Kiinnostaako sinua vapaaehtoise-
na toimiminen, muttet tiedä, mis-
tä aloittaa? Tule Espoon mielen-
terveysyhdistyksen järjestämään 
vapaaehtoiskoulutukseen! Koulu-
tuksesta saat valmiuksia toimia va-
paaehtoisena Emyssä. Ideoidaan 
yhdessä juuri sinulle sopiva vapaa-
ehtoistehtävä, jossa pääset käyt-
tämään vahvuuksiasi. Koulutus 
järjestetään Villa Apteekissa, Pap-
pilantie 5, 11.7. klo 15-17. Lisätieto-
ja ja ilmoittautuminen: Virpi p. 050 
310 7981 tai Titta p. 050 310 7982. 

Dialogiklubi to 12.7. klo 17-19
Tule mukaan keskustelemaan 
ja liity dialogiin! Dialogiklubis-
sa pääset ajattelemaan yhdessä, 
tutustumaan uusiin ihmisiin ja kes-
kustelemaan rakentavasti erilai-
sista teemoista. Kehität myös dia-
logitaitojasi: kykyä käsitellä omia 
tunteita, kykyä kuunnella ja kykyä 
puhua. Kokoontuminen Villa Ap-
teekin alakerrassa, Pappilantie 5.

Nojatuolimatka Ecuadoriin
Tervetuloa Meriemyyn keskiviikkona 
18.7. klo 14 katsomaan kuvia ja kuu-
lemaan Tiinan matkasta Ecuadoriin ja 
Peruun.

Maalataan kiviä Meriemyssä
Tervetuloa maalaamaan ja koristele-
maan kiviä Meriemyyn keskiviikkona 
20.7. klo 14. Voit ottaa mukaasi myös 
itse löytämiäsi kiviä. 

Syntymäpäivät Meriemyssä
Tervetuloa juhlimaan Maj-Lisin 
60-vuotisjuhlia Meriemyyn 31.7. klo 
13.

Kurkkaathan kaikille avoimen tu-
tustumisryhmän sekä muiden ryhmi-
en heinäkuun tekemiset sivuilta 6-7, 
tervetuloa!

Sierlan leiri
Emy järjestää leirin elokuussa Num-
mella, Lohjan kunnassa, Sierlan van-
hassa koulussa, joka toimii Espoon 
kaupungin leirikeskuksena. Emyn lei-
ri on ajalla ma 27.8.- pe 31.8.2018. Lei-
ri järjestetään talkoovoimin yhdessä 
osallistujien kanssa. Leirin järjeste-
lyihin, ohjelmaan ja ruokahuoltoon 
liittyvät askareet tehdään yhdessä 
talkoovoimin.
 Leirin osallistumismaksu on 
45€/Emyn jäsen, joka sisältää kulje-
tuksen Lilla Karyllista Sierlaan ja ta-
kaisin, leirin majoituksen, saunat ja 
yhdessä laitetut ateriat sekä ohjel-
man. Jos haluat lähteä mukaan leiril-
le, kirjoitathan oman nimesi Lilla Ka-
ryllin tai Meriemyn ilmoitustaulun 
listaan keskiviikkoon 8.8. mennessä. 
 Kaikille hakeneille ilmoite-
taan kirjeitse hakuajan jälkeen. Lei-
ritapaaminen, jossa päätetään leirin 
ateriat, ohjelma ja muut asiat, järjes-
tetään perjantaina 17.8. klo 14 Lilla 
Karyllissa.
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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.

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 

Suljettu heinäkuun ajan
•	 Kylämaja avautuu kesätauon jälkeen 1.8. 

Elokuussa talo on auki 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

Suljettu heinäkuun ajan
•	 Elokuun alusta lukien avoinna arkisin klo 10-14

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.
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Kesän ryhmätoiminta Emyssä

Liikutaan yhdessä
FC Askel treenaa läpi kesän! Futis-
ta pelataan maanan-
taisin klo 15-16.30 
Laaksolahden teko-
nurmella ja keskiviik-
koisin klo 15-16.30 
Keski-Espoon teko-
nurmella. Pelaaminen on maksu-
tonta ja pääasiana on hauskanpito. 
Kaikki kiinnostuneet taidoista riip-
pumatta mukaan pelaamaan! Tie-
dustelut Kaj Järvisalo, p. 050 552 
1049.

Kahvakuula-jumppaa
Perjantaisin 8.6.-10.8. Lilla Karyllin 
pihapiirissä klo 14-15. Säävaraus!

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). Tervetuloa!

Tutustumisryhmä
Ilmoittaudu mukaan ja tule tutustu-
maan p. 050 310 7981. Tapaamiset 
torstaisin klo 13.30 Lilla Karyllissa
tai Villa Apteekissa. 5.7. Luontoryt-
miikkaa, 12.7. Puistokävely, 19.7. Yh-
teislaulua, 26.7. Speed frending, 2.8. 
Levyraati. Ryhmän tapaaminen klo 
13.30 Lilla Karyllissa, josta lähdem-
me yhdessä naapuritaloon,
Villa Apteekkiin. Yhteistyössä HUS/
HYKS psykiatria.
Tutustumisryhmään olette kaik-
ki tervetulleita - niin uudet kuin 
vanhatkin osallistujat.
Kaikki mukaan :)

Kuvataidetta- ja
asetelmamaalausta

Maanantaisin klo 13-15 Lilla Karyllis-
sa sisällä talossa tai puutarhassa sään 
salliessa. Ryhmä on avoin kaikille tai-
toihin katsomatta, tule mukaan. Ve-
täjänä Mika. Ryhmä kokoontuu joka 
maanantai 
ajalla 4.6.-
16.7.2018.

 Emyn ryhmätoimin-
ta vilkastuu syksyä kohti, 
joten seuraathan tiedo-
tetta ja muistathan, että 
olet tervetullut mukaan!

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
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Ryhmät nuorille aikuisille 

Kamuryhmä
MITÄ: Viikottain kokoontuva ryhmä, 
jossa tutustutaan uusiin ihmisiin ja 
keksitään yhdessä kivaa
tekemistä kesäksi.
KENELLE: Sulle 18-32-vuotias, joka 
haluat tutustua uusiin tyyppeihin ja 
touhuta yhdessä mukavia juttuja.
MISSÄ: Emyn Olarin kohtaamispai-
kassa, Maapallonkatu 8 E-F
MILLOIN: Keskiviikkoisin 
klo 17-18.30.
Kysy lisää Titalta p. 050 310 7982 ja 
ilmoittaudu mukaan!

Peliryhmä
Lautapeliryhmässä pelaillaan eri-
laisia lauta- ja korttipelejä. Ryhmä 
kokoontuu aina maanantaisin klo 
14-17 Olarin kohtaamispaikassa. 
Tiedustelut Artulta p. 050 312 5193.

Lajikokeiluryhmä
Tuu messiin kokeilemaan yhdessä 
erilaisia liikuntalajeja ja tutkimaan 
lähiympäristöä! Ryhmä kokoontuu 
perjantaisin (8.6.-13.7.) klo 13-15 
Olarin kohtaamispaikassa. Tieduste-
lut Artulta p. 050 312 5193.

Mindfulness-ryhmä
Mitä ovat tietoisuustaidot? Mi-
tä hyötyä niistä on, entä voiko niitä 
opetella? Loppukesällä etsitään yh-
dessä vastauksia näihin kysymyk-
siin erilaisten tietoiseen läsnäoloon 
liittyvien teemojen kautta. Ryhmä 
kokoontuu perjantaisin ajalla 20.7.-
17.8. klo 13-15 Olarin kohtaamispai-
kassa. Tiedustelut Titalta p. 050 310 
7982.

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.
Ota yhteyttä ja tule mukaan! Hankkeessa työskentelevät Arttu p. 050 312 5193 arttu.poyhtari(at)emy.fi ja
Titta p. 050 310 7982 titta.huuskonen(at)emy.fi



8

Voimaa toipumisorientaatiosta

Toipuminen kliinisenä käsitteenä tarkoittaa sairauden oireiden vähenemistä tai oireiden loppumista. Tiedetään, että 
vain osa mielenterveyskuntoutujista toipuu täysin. Mielenterveyskuntoutujan elämä voi olla mielekästä ja onnellis-
ta psyykkisen sairauden aiheuttamista rajoituksista ja haitoista huolimatta. Elämän mielekkyyttä, merkityksellisyyt-
tä ja toiveikkuutta voidaan tukea toipumisorientaation mukaisella työotteella.

"Elämä voi olla mielekästä ja onnellista

psyykkisen sairauden aiheuttamista rajoituksista ja haitoista huolimatta"

Toipumisorientaatiolle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. Sitä on kuvattu osuvasti vertauskuvan avul-
la henkilökohtaisena matkana, jossa painottuu yksilön elämän tarkoituksellisuus ja terapeuttinen optimismi. Te-
rapeuttinen optimismi edellyttää siirtymistä holhoavasta lääketieteellisestä otteesta aitoon kumppanuuteen, jos-
sa sosiaalisilla tekijöillä on merkittävä osuus. Toipumisorientaation teoriatausta rakentuu humanistisen psykologian 
perinteestä, kognitiivisen psykologian elämän hallintaan liittyvistä teorioista, eksistentialismista, terveyden edistä-
misen teorioista ja positiivisen mielenterveyden käsitteestä. 

Käytännössä toipumisorientaatio edellyttää 1) luottamuksellisen terapeuttisen suhteen luomista ja ylläpitämistä, 2) 
kuntoutujan tukemista hänen omien tarpeidensa, päämääriensä, unelmiensa ja tulevaisuuden suunnitelmien löytä-
misessä ja niiden huomioimista hoidon ja kuntoutuksen sisällöissä, 3) toipumisorientaatiota tukevan ja rakentavan 
kulttuurin olemassa oloa ja 4) kansalaisoikeuksien ja sosiaalisen osallisuuden edistämistä eli mahdollisuutta osallis-
tua ja kuulua erilaisiin yhteisöihin. Tavoitteena on, että kuntoutuja kokee elämänsä elämisen arvoisena ja mielekkää-
nä, hyväksyy itsensä vastuullisena ihmisenä sekä kokee, että voi vaikuttaa niihin asioihin, joita pitää tärkeinä. 
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Ammattihenkilöiden ja palveluntuottajien on mietittävä uudelleen sitä roolia, mikä heillä on palvelujen käyttäjien 
toipumisen tukijoina ja minkälaisia välttämättömiä taitoja ja osaamista se heiltä edellyttää. Ammattihenkilöstö toi-
mii toipumisorientaation mukaisesti palvelu- ja vuorovaikutusprosesseissa silloin, kun se tukee ja edistää kuntou-
tujan toiveikkuutta, elämän tarkoituksellisuuden kokemusta ja elämän mielekkyyttä. Lähtökohtana ja tärkeimpänä 
tavoitteena on asiakkaan auttaminen kohti oman elämän hallintaa niin, että päätäntävalta on tämän hallussa pro-
sessin joka vaiheessa.

Vahvuudet näkyviksi
Toipumisorientaatiossa vahvuuksien ja taitojen näkyväksi tekeminen on tärkeä osa työotetta. Tämä tapahtuu vuoro-
vaikutuksen kautta niin, että keskusteluissa käsitellään näitä teemoja konkreettisten kysymysten avulla:

•	 missä	asioissa	olet	osaava	ja	taitava?
•	 mitä	arvostat	itsessäsi?
•	 mitä	henkilöt,	jotka	tuntevat	sinut,	arvostavat	sinussa?
•	 mitä	olet	kuntoutuksen	aikana	oppinut	itsestäsi?
•	 miten	arvostamasi	asiat	ja	taitosi	ovat	auttaneet	sinua	aikaisemmin?

Vertaistukea ja osallisuutta
Kuntoutujan toipumisprosessin kannalta erityisen tärkeä asema on vertaistuella ja kokemusasiantuntijatoiminnalla, 
koska niiden kautta voivat todentua monet osallisuuden muodot. Vertaistuen vaikutuksia tutkittaessa on saatu esi-
merkiksi seuraavia positiivisia tuloksia:

•	 puhuminen	auttaa	jäsentämään	elämän	tilannetta
•	 tunteiden	tunnistaminen	helpottuu	ja	tunteet	saavat	nimen
•	 tulevaisuuden	usko	vahvistuu
•	 hankalakin	tilanne	realisoituu	ja	hahmottuu	väliaikaiseksi
•	 löytyy	uusia	näkökulmia	ja	ratkaisuvaihtoehtoja
•	 tulee	tunne	siitä,	että	joku	oikeasti	välittää
•	 pääsee	pahimman	yli
•	 saa	esimerkin	selviytymisestä.

"Toipumisprosessin kannalta erityisen tärkeä asema on vertaistuella"

Toipumisorientaation periaatteiden mukainen kehittämistyö on vahvassa myötätuulessa Suomessa tällä hetkellä. 
Esimerkiksi Mielenterveyden keskusliitto, Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliitto sekä Mielenterveys-
omaisten keskusliitto FinFami ovat sitoutuneet kehittämään toimintaansa toipumisorientaation suuntaisesti. 

Toipumisorientaation mukaisella työotteella voidaan pitkällä tähtäimellä vähentää myös stigmaa ja edistää ihmis-
oikeuksien toteutumista. Näillä on suotuisia vaikutuksia varhaisen avun hakemiseen ja siten myös parempiin hoito- 
ja kuntoutustuloksiin.

       Esa Nordling
       Kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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Lukuvinkki

”Jos nukkuminen on vaarallista, mihin tässä ollaan menossa?"

Anna-Leena Härkönen, Ihan ystävänä sanon ja muita kirjoituksia
Kustannusosakeyhtiö Otava 2018.

Anna-Leena Härkönen tunnetaan kirjailijana, joka ei kaihda hankalia aiheita. Uudessa kirjoituskokoelmassaan hän 
ihemettelee, miksi elämästä pitää tehdä niin vaikeaa. ”Härkönen on kolumnisti-idolinini” -Lily -blogi

Suoraa puhetta aikamme älyttömyyksistä! Pariisi vai Rooma – Koirista puhuminen – Titanic-pakkomielle – Huolto-
joukot kuvauspaikalla – Kuninkaalliset häät – Halaamispakko – Tositelevisio – Risteilyn autuus – Joulukoristeluma-
nia – Kiltit tädit. Anna-Leena Härkösen uusi kirjoituskokolema Ihan ystävänä sanon jatkaa riemastuttavasti samalla 
linjalla kuin suositut edeltäjänsä. Härkösen teksti toimii kuin tosiystävän pitämä puhuttelu.

Nuoret ja kirjoittaminen sekä junassa Tampereelle. Tunneäly ja älyl-
linen vaisto. Häräntappoaseesta kaikki alkoi. Pikkusisko Killi kuoli 
oman käden kautta. Ikävä. Onneksi Paavo Väyrynen edustaa muuttu-
mattomuutta. Hotellielämää. Välillä on masennusta ja turvautumis-
ta psykiatriin. Pohditaan hullun ja terveen rajaa. Onko 50 vuotta pa-
ras ikä?

Vuosisadan rakkaustarina Janne ja Aino Sibelius. Janne on lähdössä 
kaupunkiin. Aino kysyy varovasti palaamista. Olen säveltäjä, en en-
nustaja, kuuluu vastaus. Pyöräilystä tulee liikuntainnostus.

Suoraa puhetta aikamme älyttömyyksisä. Anna-Leena Härkönen pa-
nee maailman riemastuttavasti kohdilleen uudessa kirjoituskokoel-
massaan. Tällä kertaa käsittelyyn joutuvat muun muassa tunneäly, 
lomasuorittaminen, Titanic -pakkomielle, unet, kuninkaalliset häät, 
Wilma, koira ja joulukoristelu. Miksi elämästä pitää tehdä niin vaike-
aa? Tekijä kuuluuttaa armollisuutta erityisesti omaa itseään kohtaan. 
Sillä lopulta ”järkipuheesta ei ole hyötyä. Virheiden tekemisestä on. 
”Lohdullisesti hän myös toteaa, että ”uusiin alkuihin kannattaa aina 
uskoa” - ”ihan ystävänä sanon”.

     Unto Vaskuu

Lisää lukuvinkkejä saat kirjastosta sekä 
kirjaston verkkosivuilta helmet.fi
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Runoja emyläisten kynistä

Kesäruno

Lensi valkosiipi
perhonen ohitse
auringon.
Sai täplät keltaiset
säteistä auringon.
Kukki niitty sinisenä, valkoisena,
violettina ja vihreänä.
Loisti järven vesi sinisenä kuin 
taivas.
Oli kaunis kesäpäivä,
tuuli puhalsi lempeästi.
Hiekkatie oli kuuma kävellä,
vadelmat täyttivät pensaikon.

Emylle: Tuula Viljasalo

Vaaksiaisten valssi
 
Piilossa ryteikön hämärän,
säteet päivän päättyvän
valaisevat tanssin kiihkeän,
valssin vaaksiaisten hentojen
hoippuvien lentojen
näytös on niin ihmeellinen
Elävät hetkessä aikansa lyhyen
 
Seuraava yö sateinen taas lie,
vaarat päivän pedon kitaan vie
Parhaiten selviää, jos ei pelkää elämää,
odota hetkeä täyttyvää, vaan sen käyttää
 
Kunpa voisin olla murheita vailla,
nousta kevyesti siivin sääsken lailla,
tanssiin iltaruskoon,
vahvana elämän uskoon
Nauttia hetkestä ilman mieltä kainoa,
kuin olisi suvi tämä elon ainoa
 
Uskaltaudu siis valoon olevainen,
kuten surutta suristen,
varjosta vaaksiainen.

Ari M.
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Emyn yhteistyökumppaneiden toimintaa

Ruokajakoa ja 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).

Raitin Pysäkki
Konstaapelinkatu 1
•	 Heinäkuussa suljettu!

Muita vertaistukiryhmiä Espoossa

Äidit irti synnytysmasennuksesta 
aima.fi

Mieli maasta ry:n ryhmät

Vertaistukiryhmiä masentuneille www.mielimaastary.fi
•	 Tiedustelut Mieli Maasta ry:n toimistolta p. 050 

441 2112.

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

 Ryhmätoimintaa seurakunnissa



13

Tarjolla kaikille, joilla on taloudellisia vaikeuksia tai 
jotka kaipaavat ruokaseuraa. Diakoniatyöntekijä on 
tavattavissa lounaan yhteydessä.
•	 Diakoniaruokailut ovat heinäkuussa kesätauolla!

  Diakonia- ja kappelilounaat

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

Kesätauolla 9.-29.7.2018.

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

Seurakunnan Torstaiturinat-ryhmä on heinäkuussa 
tauolla.

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.

 Ryhmätoimintaa seurakunnissa
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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.

Kesäistä tekemistä

Emyllä on soutuvene Bodomilla
Emyläisillä on mahdollista lainata yhdistyksen venettä, joka sijaitsee Espoon Bodom-järven rannalla. Vene on sou-
dettava ja siihen mahtuu mukavasti kaksi henkilöä.
 Veneen käytöstä voit keskustella joko Tiina Pajulan tai Kaj Järvisalon kanssa

Stora Blindsundiin pääsee keskiviikkoisin saunomaan ja uimaan
Soutuvene noutaa saunojat Nuottaniemen venesataman (Nuottatie 19, Matinkylä) itäreunan laiturista. Parittomilla 
viikoilla keskiviikkoisin on naisten vuoro (haku laiturilta klo 18). Parillisilla viikoilla keskiviikkoisin on sekä miesten et-
tä 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 saareen 
tuoda. Saaressa on makkaranpaistomahdollisuus ja tarjolla on kahvia ja teetä. Järjestäjä: SeKaVa (seurakunnat, kau-
punki, vapaat järjestöt). Lisätietoja p. 044 068 8068.

Espoon kaupunki järjestää vieraslajien kitkentätalkoita

Puutarhakarkulaisena vieraslajiksi levinnyttä, Himalajalta kotoisin olevaa, jättipalsamia siivotaan Espoosta. Jättipal-
samin kitkeminen on kevyttä työtä ja se sopii kaikenikäisille. Espoon kaupunki tarjoaa työhanskat, jätesäkit, mehua 
ja keksejä. Jalkineiksi sopivat parhaiten kumisaappaat. Talkoita järjestetään eri puolilla Espoota, muun muassa Lato-
kaskenpuistossa, Mankkaalla, Kaitaalla ja Kilossa.
 Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://tinyurl.com/espoopalsami
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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 Uusitalo  p. 050 310 7981 virpi.uusitalo(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

        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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