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Hei hoi, on helmikuu!
 Pakkanen paukkuu ja päivä pitenee. Päivän pi-
dentyminen tai valon lisääntyminen tuottaa iloa meis-
tä vain osalle. Osalle vaikutus on päinvastainen. Esimer-
kiksi masennusoireet voivat vahvistua juuri keväällä 
valon vaikutuksesta. Tässäkin suhteessa olemme kovin 
erilaisia, vaikka samaa lajia edustammekin.
 Emy-tiedotteessa on jo useana keväänä ollut 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori 
Timo Partosen kirjoittama juttu kevään valosta. Aiheen 
pariin pääset halutessasi, Emyn tiedotteiden arkistona-
kin toimivan, emy.fi/tiedote kautta.

 Mitä Emyn helmikuu tuo tullessaan? Vastaus 
on moninainen. Ihan ensiksi mainittakoon Olarin, pian 
oman nimensä saavan, kohtaamispaikan hieman pitkit-
tyneen remontin valmistuminen ja sitä myöten Emyn 
toiminnan monipuolistuminen entisestään. Kannattaa 
siis sinunkin kurkata kekkerit viimeiseltä aukeamalta ja 
tulla tarkastamaan tilukset!
 Uusi paikkamme on tarkoitettu Emyn toimin-
nassa jo mukana oleville ja yhtälailla uusille tuttavuuk-
sille. Helmikuussa toimintaa on tarjolla niin "ikäihmi-
sille", nuorille aikuisille kuin kaiken ikäisille. Tilan on 
tarkoitus olla moneen tarpeeseen muuntautuva ja toi-
minnan ryhmäpainotteista. Vaikka osa toiminnasta on 
suunnattu tietyille ihmisryhmille, kuten vaikka vanhem-
malle tai nuoremmalle väestölle, ei paikkaa sinänsä ole 
korvamerkitty kenellekään. Tila muuntuu moneksi ja jo-
kaiselle on jotakin. Muistathan muuten kertoa, mitä se 
jotakin mahtaa sinun kohdallasi olla?
 Emyn helmikuussa myös retkeillään. Nyt on 
esimerkiksi tilaisuus käydä porukalla katsastamas-
sa Suomen ja suomalaisten saama 100-vuotislahja eli 
keskustakirjasto Oodi tai osallistua valokuvaamisen tee-

man ympärille rakennettuun 
Talviluonnonpäivään.
 Osa emyläisistä lähtee 
viikoksi leirille Velskolaan, ja 
maaliskuun Solarislomalle mu-
kaan hakeneet saatte pian kir-
jeenne, jossa lisätietoja lomas-
ta. Monenlaista muutakin toki 
tapahtuu. Lukaisehan siis lehti 
loppuun saakka ja muista, että 
tarjolla oleva toiminta on sinua 
varten, olet tervetullut!

Terkuin, Tiina :)

EMY-tiedote 2/2019

Palaute: tiina.pajula(at)emy.fi p. 050 310 7987
Julkaisija: Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
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Tilaushinta: Emy ry:n jäsenmaksu, 23 € / kalenterivuosi. 
Ilmestyminen: Kuukauden alussa, 12 krt / vuosi.
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emy.fi, postitse kohtaamispaikkaan tai henkilökohtai-
sesti tuomalla.
   Kansikuva: Kirsti

Emyn kuulumisia
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Ajankohtaisia
Avajaiset Olarissa
ystävänpäivänä 14.2.2019 klo 
13.30-17.30 Ilmoittaudu Lilla Karyl-
lin tai Meriemy ilmoitustaulujen lis-
talle tai p. 09 859 2057. Lisätiedot 
sivu 2 ja 14.

Emyn kuukausikokous ja 
kaikukorttiryhmä Meriemyssä
Kokoontumiset kerran kuussa lau-
antaina 16.2., 16.3., 13.4. ja 11.5.
 Emyn kuukausikoukses-
sa suunnitellaan yhdistyksen toi-
mintaa. Käymme läpi retkitoiveita 
ja muita aloitteita. Kokous on avoin 
kaikille. Aloitteita ja ideoita voi esit-
tää kokoukselle kohtaamispaikan 
aloitelaatikoiden tai emy.fi sivu-
jen kautta. Kannattaa tulla myös it-
se mukaan kokoukseen kertomaan 
omasta ehdotuksesta! Kokous al-
kaa klo 13.
 Kaikukorttiryhmä ko-
koontuu kuukausikokouksen jäl-
keen noin klo 13.30. Ryhmässä 
tarkastellaan yhdessä tulevia kult-
tuuritapahtumia ja perehdytään 
vaihtuviin kulttuuriteemoihin. Sa-
malla voit löytää kaverin, joka läh-
tee kanssasi vaikkapa taidenäytte-
lyyn tai teatteriin.

Emyn yhteiskehittäjäryhmä
Haluatko tulla kehittämään Emyn 
toimintaa? Yhteiskehittämisellä 
tarkoitetaan kokemustiedon ja am-
matillisen tiedon yhdistävää dia-
logia toiminnan kehittämiseksi. 
Emyn yhteiskehittäjäryhmä pide-
tään seuraavan kerran keskiviikko-
na 6.2. klo 13 Meriemyssä. Teema-
na on Meriemyn aktivoiminen. Hae 
ryhmään Virpin kautta p. 050 310 
7981 (tai Hannan kautta p. 050 310 
7980).

Emyn jäsenten talvileiri
Talvileiri järjestetään Espoon seura-
kuntien leirikeskuksessa Velskolas-
sa (Väentupa) 11.-15.2.2019. Kaikil-
le hakeneille on lähetetty kirjeet.

Startti Emyn vapaaehtoiseksi
Järjestetään pe 1.3. klo 15-17 Olaris-
sa (Maapallonkatu 8 E-F). Kiinnostaa-
ko sinua vapaaehtoisena toimiminen, 
muttet tiedä mistä aloittaa? Tule Es-
poon mielenterveysyhdistyksen jär-
jestämään 2 h vapaaehtoiskoulutuk-
seen! Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
virpi.guttorm(at)emy.fi tai 050 310 
7981. Koulutus on suunnattu niin tu-
tuille emyläisille kuin uusillekin tutta-
vuuksille, tervetuloa!

Haluatko tulla kaveriksi 3-4 
hengen kaveriporukkaan?
Ajatuksena vähentää yksinäisyyttä: 
tavata ja tutustua, jutella kahvikup-
posen äärellä. Mahdollisesti käydä 
vaikka Kaikukorttikohteissa yhdes-
sä tai keksiä jotain muuta yhdistä-
vää. Vertaiskaverit toimivat toisilleen 
vapaaehtoisena matalan kynnyksen 
vertaistukena – kohtaavat toisen-
sa ihmisenä, vertaisena. Ilmoittaudu: 
virpi.guttorm(at)emy.fi, p. 050 310 
7981. Hän saattaa kaverit yhteen!

Lähdetään retkelle!

Talviluonnonpäivä Haltiassa
Teemme retken Suomen Luontokes-
kus Haltian Talviluonnonpäivään la 
2.2. Tapahtuman teemana on valo-
kuvaus ja ohjelmassa on muun mu-
assa työpajoja, luentoja ja taiteilijata-
paamisia. Emyn porukan tapaaminen 
yhteislähtöä varten Espoon keskuk-
sessa K-Resiinan edessä klo 10.30 
(tähtäämme bussiin 245, klo 10.41). 
Tiedustelut Kyösti p. 041 478 6389.

Keskustakirjasto Oodiin
Tiistaina 5.2. klo 13 lähdemme yhdes-
sä Lilla Karyllista Helsinkiin vieraile-
maan Oodissa. Tervetuloa mukaan, 
retki on kaikille avoin ja maksuton!

Diskoon!
Iltapäivädisko ke 20.2. klo 14-16 Kan-
nusali, Kahvila Nekka. Tule kokemaan 
70- ja 80-lukujen diskoklassikot ja me-
nevimmät käännösbiisit! Dj Mikke, ei 
ikärajaa, vapaa pääsy. Yhteislähtö Lil-
la Karyllista klo 13.45. Ilmoittaudu Lil-
la Karyllin ja Meriemyn ilmoitustaulu-
jen listoille tai p. 09 859 2057.

Taidenäyttelyyn
Tiistaina 26.2. klo 13 lähdemme yh-
dessä Lilla Karyllista taideretkelle Hel-
sinkiin. Vierailemme Taidehallissa ja 
tutustumme Paul Osipowin maala-
uksista koottuun retrospektiiviseen 
näyttelyyn. Ilmoittaudu mukaan 25.2. 
mennessä Lilla Karyllin tai Meriemyn 
ilmoitustaulun listalle tai p. 09 859 
2057. Mikäli tulet mieluummin suo-
raan Taidehallille, olethan yhteydes-
sä Virpiin p. 050 310 7981. Retki avoin 
kaikille ja ilmoittautuneille maksuton.

Tule vapaaehtoiseksi

Lipaskerääjäksi Pieni ele 
-vaalikeräykseen

Emy hakee vapaaehtoisia Pieni ele 
vaalikeräykseen ennakkoäänestyk-
seen ja vaalipäiväksi Espooseen. Aä-
nestyspaikalla vapaaehtoiset huo-
lehtivat keräysluvalla merkitystä 
keräyslippaasta, Lisäksi hymyilevät, 
tervehtivät ja kiittävät lahjoittajia. 
 Emyn vapaaehtoiset saa-
vat kiitokseksi ateria- ja matkakor-
vauksen. Tiedustele ja ilmoittaudu 
mukaan Kaj Järvisalon kautta p. 050 
552 1049. Eduskuntavaalit ovat sun-
nuntaina 14.4.2019 ja ennakkoää-
nestys kotimaassa 3.-9.4.2019. Euro-
parlamenttivaalit ovat sunnuntaina 
26.5.2019 ja ennakkoäänestys koti-
maassa 15.-21.5.2019.
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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 Hannaan p. 050 310 
7980 ja Lilla Karyllin asioissa Kaideen p. 050 552 1049.

Psykoterapiaopiskelijat Emyssä
Ota yhteyttä Tiina Pajulaan p. 050 310 7987, jos olet kiin-
nostunut harjoituspsykoterapiasta. Keskustelut ovat 
maksuttomia, ja luottamuksellisia. Opiskelijoille keskus-
telut ovat harjoitusta ja osa opintoja. Sinulle ne voivat 
parhaimmillaan tuoda apua ja tukea elämään.

Emyn kohtaamispaikoissa Lilla Karyllissa ja Meriemyssä on tarjolla kohtaamisia ja juttuseuraa, 
edullista kahvia ja teetä, päivän lehti, tietokone ja pelejä. Jos toivot yhdistyksen tai kohtaamis-
paikan esittelyä, soitathan meille etukäteen. Tervetuloa mukaan Emyn 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

•	 arkisin klo 9-16

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 monenlaista ryhmätoimintaa. Kylämajassa myös on 
ompelukone ja kangaspuut. Ompelua varten kannattaa 
varata mukaan omat langat ja kangaspuiden käyttämi-
sestä peritään pieni loimimaksu.
 kylamaja.fi & facebook.com/kylamaja

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 yhteistyös-
sä Punaisen Ristin Kehä-Espoon osasto, Espoon kaupun-
ki, Leppävaaran seurakunta ja Emy.

Yhteistyössä kohtaamispaikat

Omaisille ja läheisilleEmyn uusi kohtaamispaikka 
Olarissa
Maapallonkatu 8 E-F
Huom, sisäänkäynti Maapal-
lonkujan puolelta kävelytieltä.

Avajaiset ystävänpäivänä                                
14.2.2019 klo 13.30-17.30

Tule hakemaan hymy huulillesi kohtaamisten, 
herkkujen ja mukavan tekemisen siivittämänä. 
Ohjelmaa klo 14 ja klo 16 sekä kahvitarjoilu ja pientä 
puuhaa koko päivän. Ilmoittaudu Lilla Karyllin tai 
Meriemyn ilmoitustaulujen listalle tai p. 09 859 2057. 
Tilaisuus on suunnattu niin osallistujille, osallistumista 
miettiville kuin yhteistyökumppaneille ja ohikulkijoille.

 <3 Sydämellisesti tervetuloa <3

Olarin kohtaamispaikassa käynnistyy 
kuukausittain uutta toimintaa. Katsothan 
helmikuun ohjelman sivulta 14.

Omaisten avoimet teemaillat tarjoavat tietoa ja tukea 
psyykkisesti sairastuneiden henkilöiden omaisille ja lä-
heisille. Teemaillat järjestetään Emyn kohtaamispaikka 
Meriemyssä torstaina kerran kuussa. Yhteistyössä Emy ja 
Espoonlahden seurakunta. Kevään 2019 teemat:
•	 To 7.2. klo 17.30 Psykoterapia                                      

psykoterapeutti Timo Lounio
•	 To 7.3. klo 17.30 omaisen jaksaminen                         

Finfami Uusimaa ry
•	 To 4.4. klo 17.30 Lääkehoito                                         

psykiatrinen sairaanhoitaja Hanna Tapiala
•	 To 2.5. klo 17.30 Seksuaalisuus                                      

seksuaalineuvoja Marja-Liisa Kiiski
•	 To 7.5. klo 17.30 yhteinen kevätjuhla                        

grillausta Lilla Karyllissa
    Tervetuloa mukaan! 

Keskusteleva vertaistukiryhmä psyykkisesti sairastu-
neiden henkilöiden omaisille ja läheisille tiistaisin klo 
17.30 kerran kuussa Kilossa (Eedi, Kilonkallio 7). Tapaa-
miset 15.1., 12.2., 12.3., 9.4. (sekä 7.5. yhteinen kevätjuh-
la Lilla Karyllissa). 
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Emyn ryhmätoiminta

Liikutaan yhdessä

FC Askel jalkapalloa
Futista pelataan kaksi kertaa viikossa
•	 Maanantaisin klo 15.30-17 

Laaksolahden hallissa.
•	 Keskiviikkoisin klo 17-18 Fut-

salia Storängens skolan salissa 
Rehtorinkuja 4 (ei 20.2.).

Pelaaminen on maksutonta ja pää-
asiana on hauskanpito. Kaikki kiin-
nostuneet taidoista riippumatta 
mukaan pelaamaan! Tiedustelut Kaj 
Järvisalo, p. 050 552 1049.

Tule joogaamaan
Emyn järjestämä jooga on lempe-
ää ja kaikille sopivaa hathajoogaa. 
Joogaa varten pue yllesi mukavat 
ja joustavat vaatteet. Ota mukaan 
pyyhe tai ohut viltti. Muistathan ol-
la syömättä ja juomatta puoli tuntia 
ennen ja jälkeen joogan. 
•	 Maanantaisin klo 17-18 

Lagstads skolan salissa (Espoon-
katu 7) joka viikko (ei 18.2.). 
Maanantain joogaan ei tarvitse 
ilmoittautua, tervetuloa!

•	 Perjantaisin klo 13-14.15 ES-
KOn salissa (Pappilantie 2) joka 
viikko (ei 22.2.). Ilmoittauduthan 
perjantain joogaryhmään en-
nakkoon Titalle p. 050 310 7982.

Keilataan yhdessä
Emyn keilausryhmä kokoontuu Ta-
piolan keilahallissa kerran kuukau-
dessa keskiviikkoisin. Keilausvuoro 
alkaa klo 14, joten saavuthan en-
nen sitä. Ilmoittauduthan joka kuu-
kausi erikseen mukaan Lilla Karyl-
lin tai Meriemyn ilmoitustaulujen 
kautta (tai p. 09 859 2057). Kevään 
keilauspäivät ovat: keskiviikot 20.2., 
20.3.,17.4. ja 15.5. klo 14-15.

Sählyä pelaamaan
Mukaan sählytreeneihin
tarvitset sisäkengät ja rennot vaat-
teet. Niin mailan kuin pallonkin 
saat tarvittaessa lainaksi. Tervetuloa 
mukaan!
•	 Tiistaisin klo 17-18  Koulumes-

tarin koulun salissa (Muuralan-
piha 3) (ei 19.2.).

•	 Torstaisin klo 20.30-21.30 Om-
nian ammattiopiston salissa (ei 
21.2.).

Itämainen tanssi naisille
Itämaista tanssia tanssitaan naisten 
kesken tiistaisin klo 18-19 Lagstads 
skolan salissa (ei 19.2.). Mukaan 
tarvitset sisäkengät tai sukat sekä 
rennot vaatteet. Vetäjänä Heta. Il-
moittauduthan mukaan etukäteen 
Hannalle p. 050 310 7980.

Sulkapallo - uusi paikka!
Sulkapalloa pelataan keskiviikkoisin 
klo 17.30-19 Laurinlahden koulun 
salissa (Merisaapas 2-4) (ei 20.2.).  
Mukaan tarvitset sisäkengät ja ren-
not vaatteet. Niin mailan kuin pal-
lonkin saat tarvittaessa lainaksi. Ter-
vetuloa mukaan!

Vesiliikuntaa yhdessä
Vesijuoksua tai uintia harrastetaan 
yhdessä torstaisin Keski-Espoon ui-
mahallissa. Tapaaminen klo 15.30 
Keski-Espoon uimahallin aulan soh-
vien luona. Tiedustelut p. 050 310 
7981.

Emyn kuntosalivuoro
Emyn kuntosalivuoro on perjantai-
sin klo 16-17 Kannusillanmäen vä-
estönsuojan kuntosalissa. Mukaan 
tarvitset sisäkengät, rennot vaat-
teet, pyyhkeen ja peseytymistar-
vikkeet. Tarvittaessa saat hieman 

opastusta laitteiden kanssa, joten 
rohkeasti mukaan vaan!

Kävelylenkkiryhmä 
Eikö tule lähdettyä yksin lenkille? Ei 
se mitään, porukassa se on muuten-
kin hauskempaa. Tule mukaan lenk-
kiporukkaamme ottamalla yhteyttä 
Tuomakseen p. 050 310 7985. Yh-
teislähtö kävelylenkille perjantaisin 
Lilla Karyllista klo 15.

Harrastuksia ja 
yhdessäoloa

Teatteriryhmä

Emyn teatteriryhmä kokoontuu 
maanantaisin klo 14-15.30 ESKOn 
salissa (Pappilantie 2) (ei 18.2.). Ryh-
mässä harjoitellaan ilmaisutaitoa ja 
näyttelemistä teatterikoulun opet-
tajan ohjauksessa. Ilmoittaudu mu-
kaan ryhmään Hannan kautta p. 050 
310 7980.

Runoilua ja kynäilyä
Ryhmän ohjelmassa on vaihdellen 
runoutta sekä muita kirjoittamisen 
muotoja. Ryhmä kokoontuu Villa 
Apteekin alakerrassa (Pappilantie 5) 
joka maanantai 14.1.-11.3.2019 klo 
15.30-16.30. Tervetuloa mukaan!  

Leivotaan yhdessä
Leivotaan yhdessä Meriemyssä aina 
tiistaisin klo 10-12. Tule mukaan! 

Koulujen liikuntasaleissa ja ESKO:n salis-
sa kokoontuvat ryhmät eivät kokoonnu 

koululaisten hiihtolomaviikolla,
viikko 8 (18.-22.2.2019).
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Kuvataideryhmiä kaikille
Emyn kuvataideryhmät ovat kai-
kille avoimia. Mukaan sopivat niin 
kokeilijat kuin konkaritkin. Löyde-
tään yhdessä värien ja kuvataiteen 
ilo! Ryhmiä ohjaa kuvataiteilija Ola-
vi. Erityisesti Meriemyn ryhmään 
mahtuu hyvin lisää osallistujia, joten 
lämpimästi tervetuloa mukaan!
•	 Sielun maisemien maalarit ko-

koontuvat maanantaisin klo 17-
19 Lilla Karyllissa.

•	 Ilon maalarit kokoontu-
vat tiistaisin klo 16.30-18.30 
Meriemyssä.

Lauluryhmä ja musiikkiraati
Parillisten viikkojen keskiviikkoi-
sin  kokoonnutaan Kylämajaan mu-
siikin merkeissä. Musiikkiraadissa 
klo 12-13 kuunnellaan musiikkia ja 
keskustellaan (luentosalissa). Lau-
luryhmässä lauletaan yhteislaulu-
ja klo 13-14 (pianohuoneessa). Voit 
osallistua molempiin tai vain toi-
seen ryhmään, tervetuloa! Ohjaaja-
na Helena.

Bänditaitoryhmä
Emyn bänditaitoryhmä kokoontuu 
soittamaan Lilla Karyllin yläkerran 
musiikkihuoneeseen perjantaisin 
klo 13-14 musiikkipedagogi Sarin 
ohjauksella. Tule rohkeasti mukaan 
ryhmään, taitovaatimuksia ei ole!

Levyraati Meriemyssä
Meriemyn perinteinen levyraati ko-
koontuu klo 14 perjantaisin kerran 
kuussa: 22.2., 22.3., 26.4. ja 24.5. Le-
vyraadissa analysoidaan, muistel-
laan ja arvostellaan soitettuja kap-
paleita. Voit halutessasi ottaa omaa 
musiikkia mukaan tai valita kappa-
leen netistä. Jukka Virtasena toimii  
Tiina tai Hanna. Tervetuloa!

Keskusteluryhmät

Keskusteleva teehetki 

Keskusteleva teehetki kokoontuu 
Lilla Karyllissa parillisten viikkojen 
keskiviikkoisin klo 16.30-18. ke 6.2. 
ja 20.2. klo 16.30-18. Teemana ”Ra-
kentava vuorovaikutus – huomioiva 
kohtaaminen”, alustajana psykologi 
Kaarle Lagerstam. 

Meren ja taivaan välillä - 
diakonin ohjaama ryhmä
Ryhmä kokoontuu keskustelemaan 
teemoista maan ja taivaan välillä 
Espoonlahden seurakunnan diako-
nin Liisa Pohjosen ohjauksella pa-
rittomien viikkojen torstaisin klo 14-
15.30 Meriemyssä. Tervetuloa!

Tukiryhmä ahdistuneille
Tervetuloa mukaan tukiryhmään 
keskustelemaan sekä jakamaan sel-
viytymiskeinoja ahdistukseen. Ryh-
mä kokoontuu Lilla Karyllissa pa-
rillisten viikkojen torstaisin 10.1. 
alkaen klo 18-19.30. Ryhmää ohjaa-
vat vertaisohjaaja Monika ja psyko-
terapiaopiskelija Sirpa. Osallistujilta 
edellytetään luottamuksellisuutta, 
tervetuloa!

Tukiryhmä masentuneille
Tukiryhmä masentuneille on kes-
kustelua, tukea ja selvitymiskeino-
jen jakamista. Ryhmä kokoontuu 
Lilla Karyllissa parittomien viikko-
jen torstaisin klo 17-18.30. Ryhmää 
ohjaavat vertaisohjaaja Maaret ja 
psykoterapiaopiskelija Asta. Osal-
listujilta edellytetään luottamuksel-
lisuutta, lämpimästi tervetuloa!

Keskusteluryhmä 
kaksisuuntaista 
mielialahäiriötä sairastaville 
Tämä vertaistukiryhmä kokoon-
tuu parillisten viikkojen tiistaisin klo 

18-19.30 Lilla Karyllin olohuonees-
sa ajalla 8.1.-28.5. Ryhmä perustuu 
luottamuksellisuuteen ja vertaistu-
keen, tervetuloa!

Mukavaa tekemistä

Meriemyn perjantain 
toimintaryhmä

Kaikille avoin toiminnallinen ryhmä 
kokoontuu Meriemyssä parittomien 
viikkojen perjantaisin. Tervetuloa!
•	 1.2. klo 14 askarrellaan 

ystävänpäiväkortteja
•	 15.2 klo 14 Bingo
•	 1.3. klo 14 yhteislaulua

Kirjastotunti Meriemyssä
Kirjastotunneilla kirjaston henkilö-
kunta jalkautuu Meriemyyn ja pää-
semme paneutumaan yhdessä tun-
nin teemaan. Tervetuloa!
•	 27.2. klo 13 kirjavinkkausta
•	 27.3. klo 13 lautapelit
•	 24.4. klo 13 novellien lukua
•	 22.5. klo 13 mediataitopaja

Lilla Karyllin torstain 
toimintaryhmä
Kaikille avoin toiminnallinen ryhmä 
kokoontuu Lilla Karyllissa torstaisin 
klo 13.30. Ryhmässä on vaihtelevaa 
tekemistä ja samalla voimme tutus-
tua toisiimme. Ilmoittauduthan mu-
kaan p. 050 310 7981 tai p. 050 310 
7985. Yhteistyössä HYKS Jorvin alu-
een psykiatria. Teemat:
•	 7.2. rentoutumista
•	 14.2. ystävänpäiväjuhla Olarissa, 

ei ryhmää Lilla Karyllissa!
•	 21.2. tehdään tortilloja
•	 28.2. helmikoruaskartelua
•	 7.3. tarinallista musisointia
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Etkö ole vielä mukana Emyn toiminnassa? Tule etsimään uutta sisältöä elämääsi tai kannusta yksinäinen läheise-
si ottamaan meihin yhteyttä. Tavataan ja mietitään yhdessä, miten helpottaa yksinäisyyttä ja saada päiviin sisältöä.
 Järjestämme myös ystäväryhmätoimintaa: Espoon keskuksessa ma klo 
10.30-12.30, ke klo 13-15 ja 15-17, Leppävaarassa ma klo 15-17, Matinkylässä ma 
klo 14-15.30, Kivenlahdessa ti klo 13-15 ja Olarissa ke klo 15-16.30.

Ota yhteyttä!
•	 Virpi Guttorm p. 050 310 7981 tai virpi.guttorm(at)emy.fi
•	 Tuomas Roito p. 050 310 7085 tai tuomas.roito(at)emy.fi

Nuori aikuinen, tuu messiin!

Helmikuussa Olarissa aukeaa nuorten aikuisten 
oma Olotila!
Olotilassa voit muun muassa hengailla, jutella, pelata jo-
tain tai inspiroitua jostain ihan uudesta. Olotila soveltuu 
myös vaikka omien kouluprokkiksien tekoon, lukemi-
seen, kirjoittamiseen – tai ihan vaan olemiseen. Olotila 
on avoinna torstaisin ja perjantaisin klo 15-18. Eka ker-
ta Olotilaa on torstaina 7.2.2019. Tuu messiin ottamaan 
Olotila omaksesi!

Mukaan kamuryhmään!
Kamuryhmät ovat 18–32-vuotiaille tarkoitettuja ryhmiä, 
joissa tutustutaan uusiin ihmisiin yhteisen tekemisen 
merkeissä. Jokaisesta kamuryhmästä muotoutuu osal-
listujiensa näköinen. Kamuryhmiä kokoontuu Olarissa 
Emyn kohtaamispaikassa (Maapallonkatu 8 E-F) sekä Es-
poon keskuksessa me-talolla (Terveyskuja 2 B). Kysy lisää 
Titalta tai Artulta ja tuu messiin!

Kuntosaliryhmä

Kuntosaliryhmä kokoontuu Leppävaaran urheiluhallis-
sa keskiviikkoisin klo 16–17. Lisätiedot ja ilmoittautu-
minen: Arttu p. 050 312 5193 tai arttu.poyhtari(at)emy.
fi.

Taideryhmä
Tiistaisin klo 16.30–18.30 Espoon me-talolla (Terveys-
kuja 2 B). Tule mukaan taiteilemaan rennossa ilmapii-
rissä. Ryhmässä voi piirtää tai maalata joko kuukau-
sittain vaihtuvan teeman mukaisia juttuja, tai sitten 
ihan mitä mieleen juolahtaa. Voit myös tulla vain hen-
gailemaan! Kysy lisää Titalta p. 050 310 7982 tai titta.
huuskonen(at)emy.fi

Tilaa uutiskirje!
Tilaa Tuu messiin! -hankkeen uutiskirje laittamalla säh-
köpostia osoitteeseen messissa(at)emy.fi.

Tuu messiin! -hankkeen tarkoituksena on kehittää Emyyn osallistujien näköistä 
toimintaa 18–32-vuotiaille. Erityisesti heille, joilla on omaa kokemusta mielen-
terveys- ja/tai päihdeongelmista tai jotka ovat sosiaalisesti eristäytyneitä.

Ota rohkeasti yhteyttä ja tuu messiin! 
arttu.poyhtari(at)emy.fi tai p. 050 312 5193 tai
titta.huuskonen(at)emy.fi p. 050 310 7982.

Kutsumme uusia ihmisiä Emyyn
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Runoja emyläisten kynistä
Muistatko vielä talvilaulun?

Kuuraparta tuiskutukka, lumiviitta harmaasukka.
Rati riti ralla sellainen on halla.

Rati riti ralla. Mistä tuli halla?
Tuolta Pohjan tuntureilta,
Lapin lasten laitumilta.
Rati riti ralla, sieltä tuli halla.
Rati riti ralla,
mitä teki halla?

Puhui metsät puhtahiksi,
jäät ja järvet kantaviksi.
Rati riti ralla, sitä teki halla.
Rati riti ralla, hyvin teki halla:
saapi lapset lasketella,
luistella ja lauleskella.
Rati riti ralla, kiitoksia halla

Tuula Viljasalo

Kirjoittaisitko sinä tarinoita, runoja, juttuja 
tai piirtäisitkö kuvia tai sarjakuvia?

Aineistoa lehteen saa lähettää vaikkapa
sähköpostilla tiina.pajula(at)emy.fi

Emyläisten gallup

Pakoon tätä maailmaa, 
pakoon omia tunteita,
jos juoksen liian kauas,
löydänkö enää takaisin.

(On) haalistuneet tienviitat, 
ei vaihtoehtoja oikeita, 
ottaako askel eteen vai taakse,
kuinka jostain kiinni saisin.

Nimetön

Mikä saa sinut tulemaan Lilla Karyliin tai Meriemyyn?

“Ystävät ja tutut on suurin syy. Sen lisäksi tämä on kivan rauhallinen paikka ja täältä saa kahvia! Tykkään myös ryh-
mätoiminnasta ja esimerkiksi levyraati on yksi suosikkini” Jyrki, Meriemy

“Täällä mieli kohenee, tää on mun oma henkireikä!” Bror, Lilla Karyll

“Yksinkertaisesti tää on vain niin hyvä paikka” Janek, Lilla Karyll

Millainen toiminta saisi sinut tulemaan Olarin uuteen tilaan?
“Sellainen kokonaisvaltaisempi ja ihmisyyteen liittyvä vertaistukiryhmä, joka keskustelisi laajasti eri aiheista.” 
Jyrki, Meriemy

“Jos siellä alkaisi se älyvapaiden ryhmä, mutta luultavasti tulen siellä käymään moikkaamassa ainakin kerran. Lilla on 
minulle edelleen se tärkein ja viihdyn täällä.” Bror, Lilla Karyll

“Levyraati olisi sellainen, joka toisi minut sinne.”  Janek, Lilla Karyll
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Emyn kumppanien kuulumisia

Ilman työtä jäätyään ihminen jou-
tuu rakentamaan oman maailmansa 
ja arkensa uudestaan. Niukempi toi-
meentulo vaikuttaa suoraan henki-
lön hyvinvointiin ja elämältä voi hä-
vitä suunta. 

Ihminen voi kokea häpeää tilantees-
taan ja pitää itseään huonompana. 
Rahan puute saattaa vähentää so-
siaalisia kontakteja ja kulttuuritar-
jontaan osallistuminen loppua, lii-
kunta ynnä muista harrastuksista 
saatetaan luopua ja mielenterveys 
voi järkkyä.

Arjen hyvinvoinnin lisääminen ja so-
siaalinen kanssakäyminen auttavat 
jaksamaan ja edesauttavat paluuta 
työelämään. Kulttuuri, taiteet ja lii-
kunta tuovat hyvinvointia arkielä-
mään ja luovat yhteenkuuluvuutta. 
Positiivisemman identiteetin työs-
täminen vertaistuen avulla vahvis-
taa mieltä. Nämä lisäävät elämän 
iloa, antavat voimaa ja uudistavat 
ajatuksia.

EJY ry:ssä huomattiin tarve vapaa-
ehtoiseen osallistumiseen perus-
tuvalle, hyvinvointia lisäävälle ryh-
mätoiminnalle erityisesti kotona 
olevien maahanmuuttajanaisten ja 
korkeasti koulutettujen työttömien 
kohdalla. Nämä ryhmät korostuvat 
Espoon työttömyystilastoissa.  

EJY ry:n Iloa arkeen -hankkeen ryh-
mätoiminnassa ovat keskiössä ar-
jen liikunta, terveellisten elämän-
tapojen pohtiminen sekä taiteen 
ja kulttuurin tuomat elämykset.
Myös itsetutkiskelu sekä vertaistu-
elliset keskustelut antavat eväitä 
jaksamiseen.

Yhteinen toiminta, hyvinvoinnin ko-
kemukset ja omien voimavarojen 
vahvistuminen edesauttavat työelä-
mään paluuta ja muuta osallistumis-
ta. Ryhmän sisältö rakentuu yhdessä 
ryhmäläisten toiveista käsin ja ku-
kin saa jakaa ajatuksiaan ja osaamis-
taan muille. Ryhmissä toteutuvat 
Suomen mielenterveysseuran ”mie-
lenterveyden käsi” - toimintamallin 
teemat.

Ryhmään osallistujien mukaan tarve 
toimintakykyä vahvistavalle ryhmä-
toiminnalle on suuri. Sellaista ”tarvi-
taan ehdottomasti, sillä työttömyys 
passivoi/nujertaa helposti toimeli-
aankin henkilön pitkittyessään.” 

Ryhmiin osallistuneet ovat koke-
neet ryhmällä olleen erilaisia vah-
vistavia vaikutuksia. Näitä ovat on-
nistumisen, arvokkuuden ja yhteen 
kuulumisen kokemukset ja itsetun-
temuksen kasvu. Lisäksi koettiin 
näkökulmien laajenemista ja mie-
lialan kohenemista, sekä saatiin uu-
sia työkaluja jaksamiseen ja uskoa 
tulevaan.

Osallistuja saivat myös kipinää lii-
kunnan tai taiteen harrastamiseen 
ja rohkeutta osallistua muuhunkin 
toimintaan ja kokeilla uutta.

”Kun sairastuin masennukseen mun 
elämässä ei ollut yhtään mitään iloa. 
Olen kauan etsinyt iloa arkeeni ja 
täällä olen tutustunut niin paljon eri 
ihmisiin ja kokenut niin paljon iloa. 
Menen aina todella hyvällä mielellä 
kotiin.”

Johanna Laine, projektipäällikkö
Iloa arkeen -hanke, EJY ry

Hanke on osa STM:n rahoittamaa 
Suomi 100 -avustusohjelmaa ”Toi-
mintakyky kuntoon". Lisää tietoa 
hankkeesta ja EJY ry:stä www.ejy.fi

Seuraava ryhmä
Iloa arkeen -hankkeen ilman työtä 
olevien 30-65 v. korkeasti koulutet-
tujen hyvinvointiryhmä 2.4.-18.6. ti 
ja to klo 9.30-14 Tapiolassa. Yhteys: 
Johanna Laine johanna.laine(at)ejy.
fi tai p. 050 359 6919

Iloa arkeen -hankkeessa työelämästä poissaolevien hyvinvointi 
vahvistuu iloisen toiminnan ja vertaistuen voimalla.
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Eläinavusteista tukea opiskelijatyönä

Hei sinä, joka pidät koirista ja kaipaat apua, 
tukea tai ohjausta elämäntilanteessasi!
 Nyt olisi ainutlaatuinen tilaisuus päästä kokeilemaan koi-
ra-avusteista terapeuttista työskentelyä sosionomi (YAMK) – ja 
eläinavusteisen terapiatyön opiskelija Saana Hakolan ja tulevan 
terapiakoira Hilman kanssa. Työskentely olisi tarkoitus aloittaa 
helmikuussa 2019 ja sen sisältö ja kesto suunnitellaan sinun tar-
peittesi ja voimavarojesi mukaan. Tavoitteena on, että työskente-
ly edistäisi hyvinvointiasi ja toimintakykyäsi. Työskentelyn tarkoi-
tus on myös tutkia koiran roolia terapeuttisessa työskentelyssä, 
minkä pohjalta Saana Hakola tekee opinnäytetyönsä. Terapeutti-
nen työskentely on sinulle täysin ilmaista.

 Mikäli olisit halukas osallistumaan työskentelyyn ke-
väällä 2019, olethan mahdollisimman pian yhteydessä joko Saa-
na Hakolaan sähköpostitse: saana.hakola.emy(at)gmail.com tai 
Emyn toiminnanohjaaja Tiina Pajulaan (p. 050 310 7987).

Mukavaa alkanutta vuotta 2019! Terveisin, Saana Hakola ja Hilma-koira 

Emy hakee kesätöihin yhtä espoolaista vuonna 2000-2004 syntynyttä Espoon kaupungin kesäseteliin oikeutettua 
nuorta. Kesätyö on osa-aikaista (30h/vk) ja kestää neljä viikkoa sopimuksen mukaan kesällä 2019. Rohkeus tarttua 
erilaisiin työtehtäviin katsotaan eduksi. Valittava kesätyöntekijä hakee itse kesäsetelin Espoon kaupungilta. Kirjalli-
set hakemukset 15.2.2019 mennessä sähköpostilla arttu.poyhtari(at)emy.fi. Lisätietoja Artulta p. 050 312 5193.

Emy tarjoaa kesätyöpaikan nuorelle
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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).

Via Dia 
Via Dia jakaa EU-ruokakasseja jokaisen kuukauden kolmante-
na perjantaina ja käynnin yhteydessä tarjoaa ilmaisen diako-
nialounaan klo 11 osoitteessa Muurarinkuja 1 Leppävaarassa.

Espoon me-talo Terveyskuja 2 B
p. 044 736 6114, johanna.vakkuri(at)nicehearts.com
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 kohtaamispaikka Tule keskustelemaan 
kahvikupin äärelle torstaisin klo 12.30–14 Tapiolan 
kirkon Olohuoneeseen. Kohtaamispaikassa mukana 
diakonissa Sanna Kohtala. 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. 

Perjantaiporinat on avoin keskusteluryhmä 
mielenterveyden tueksi parillisten viikkojen perjantaisin  
klo 13-14.30 Espoonlahden kirkolla. Ryhmää ohjaa 
diakoni Ritva Aarnio, p. 040 537 6854. 

Meren- ja taivaan välillä ryhmän tiedot sivulta 7.

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

•	 Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, ma ja to klo 11-
13, 10.1. Alkaen (Ei viikolla 8 eikä pääsiäisviikolla), 5€

•	 Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, ti ja to klo 
11:30-12:30, 8.1.-28.5., 3€

•	 Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, ti klo 11.30-
13.00 8.1.-14.5. (paitsi 30.4.), aikuiset 4€, 3-7v 2€ 

•	 Suvelan kappeli, Kirstintie 24, ti klo 12-13, 15.1.-21.5. 
(Ei viikolla 18), 3€

•	 Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti klo 12-13 
8.1.-14.5., 4€

•	 Matinkappeli, Liisankuja 3, ti klo 13-14, 8.1. Alkaen, 
3€

•	 Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, to klo 13-14, 10.1. Al-
kaen, 3€

•	 Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, ti klo 12:15, 8.1. Al-
kaen, 5€

•	 Soukan kappeli, Soukankuja 3, ti klo 11-12 8.1.-11.6., 
3€

•	 Espoonlahden kirkko, Kipparinkuja 8, ma ja to klo 
12-13 7.1.-13.6., 3€

Muita vertaistukitoimijoita Espoossa

Äidit irti synnytysmasennuksesta 
Avoin vertaistukiryhmä Nöykkiön neuvolassa (Oxfotin-
tie 8) kokoontumiset kerran kuussa klo 18-20 keskiviik-
koisin 16.1., 13.2., 13.3., 10.4., 15.5. ja 12.6. Ilmoittaudu 
mukaan p. 040 7598941 tai klonnqvist(at)gmail.com tai 
tsalomki(at)gmail.com

Mieli maasta ry                                             
Vertaistukiryhmiä masentuneille www.mielimaastary.fi

•	 Tapiolan kirkolla keskiviikkoisin klo 18-20.45
•	 Tiedustelut: Mieli Maasta ry:n toimisto, puh. 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

Edistia/toimintakeskus Oodi                                   
Kurssitoimintaa mielenterveyskuntoutujille. Lisätietoja 
https://edistia.fi/kurssitoiminnan-kalenteri/

  Diakonia- ja kappelilounaat
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Toiminta Olarissa käynnistyy

Tervetuloa avajaisiin!
Sydämellisesti tervetuloa Olarin kohtaamispaikan ava-
jaisiin ystävänpäivänä torstaina 14.2.2019 klo 13.30-
17.30! Tule hakemaan hymy huulillesi kohtaamisten, 
herkkujen ja ystävänpäivään sopivan tekemisen siivit-
tämänä. Tietoisku ja ystävänpäivän ohjelmaa klo 14 ja 
klo 16. Kahvitarjoilu ja pientä puuhaa koko iltapäivän. Il-
moittaudu Lilla Karyllin/Meriemyn ilmoitustaulujen lis-
talle tai soittamalla p. 09 859 2057. Lisätietoja Virpiltä (p. 
050 310 7981).

Avoimet ovet kaikille kiinnostuneille 
maanantaisin ja torstaisin klo 9-15
Tervetuloa tapaamaan toisia, tutustumaan, kahvittele-
maan tai vain olemaan. Voit halutessasi osallistua myös 
toimintaan. Helmikuussa maanantaisin klo 12 alkaen 
valokuvataan ryhmässä rennolla otteella Iidan kanssa, 
joten ota mukaan oma kamera tai puhelin ja tule opettelemaan yhdessä valokuvauksen perusteita. Torstaisin klo 
12 pidetään shakki- ja pelikerhoa, joten peleistä kiinnostuneet tulkaahan torstaina!

Hyvinvointi-iltapäivä helmikuussa kahtena keskiviikkona
Kaikille avoimessa hyvinvoinnin teemailtapäivässä paneudutaan vaihteleviin hyvinvoinnin teemoihin alustuksen, 

keskustelun ja kokeilujen kautta. Helmikuussa keskiviikkona 20.2. klo 13 kaikille sopivaa tuolijumppaa sekä ren-
toutumista fysioterapiaopiskelijoiden ohjauksella ja klo 14 paneudutaan keskustellen tietoisuustaitoihin. Keski-

viikkona 27.2. klo 13 harjoitetaan tasapainoa kullekin sopivalla tavalla sekä rentoudutaan fysioterapiaopiskelijoi-
den ohjauksella ja klo 14 paneudutaan keskustellen uneen ja unettomuuteen. Tervetuloa!

Kreikkalainen iltapäivä on tanssia ja välimeren makuja
Kreikkalainen iltapäivä järjestetään perjantaina 22.2. ja 1.3. klo 12-14. Opetellaan yhdessä kreikkalaisia tansseja 
ja maistellaan välimerellisiä herkkuja. Ilmoittauduthan Lilla Karyllin ja Meriemyn ilmoitustaulujen listoille tai soitta-
malla p. 09 859 2057 viimeistään 21.2. Lisätietoja Virpiltä p. 050 310 7981.

Ikäihmisten aamupäiväkahveille ja porinaporukkaan sopii mukaan
Tiistaisin klo 8-12 järjestetään ikäihmisten aamupäivä. Tervetuloa mukaan kaikki kuudenkypin korville ennät-
täneet tai sen etapin jo ohittaneet. Tarjolla on kahvia ja mukavaa juttuseuraa sekä mahdollisuus saada henkilö-

kohtaista opastusta esimerkiksi älypuhelimen, kameran tai tietokoneen käytössä. Tiistaisin klo 10-12 kokoontuu 
myös ikääntyneiden oma ryhmä Porinaporukka. Yhteistyössä Suomen Asumisen Apu ry, Olarin seurakunta ja Emy.

Nuorten aikuisten Olotilassa hengaillaan ja ehkä myös inspiroidutaan!
Helmikuussa Olarissa aukeaa nuorten aikuisten (18-32-vuotiaat) oma Olotila! Olotilassa voit muun muassa hengail-
la, 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. Eka kerta Olotilaa on torstaina 7.2.2019. Tuu messiin ottamaan Olotila omaksesi!
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Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo mentalhälsoförening EMF rf ) 
on mielenterveyskuntoutujien potilasyhdistys. Tarkoituksenamme on yh-
distää ja aktivoida Espoon ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveyson-
gelmia kokeneita sekä herättää ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös 
ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. Tarkoituksemme toteut-
tamiseksi järjestämme ryhmä-, opinto- ja työtoimintaa, tapahtumia, ret-

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

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

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

Luottamus- ja toimihenkilöt 

Puheenjohtaja  Tomi Ojala
Toiminnanjohtaja  Kaj Järvisalo   p. 050 552 1049  kaj.jarvisalo(at)emy.fi
Toiminnanohjaaja  Tiina Pajula   p. 050 310 7987  tiina.pajula(at)emy.fi
Toiminnanohjaaja Virpi Guttorm  p. 050 310 7981  virpi.guttorm(at)emy.fi
Toiminnanohjaaja  Hanna Hed   p. 050 310 7980  hanna.hed(at)emy.fi
Ohjaaja   Arttu Pöyhtäri  p. 050 312 5193  arttu.poyhtari(at)emy.fi
Ohjaaja   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 Tiia Hachad  p. 050 310 7986  tiia.hachad(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä Kari Vironen  p. 050 367 2676  kari.vironen(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä Jouni Laakkonen

Yhdistys ja yhteystiedot
Emyyn et tarvitse 

lähetettä tai diagnoosia.
Tervetuloa mukaan toimin-

taan!

www.emy.fi
espoonmielenterveys(at)emy.fi

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.
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