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Kuulumisia
Huhtikuu on saapunut ja kevät etenee. Mitäs kevään merkkejä sinä olet jo bongannut?
Kevät on monelle raskasta aikaa. Vaikka toiset saavat
keväästä ja valosta erityistä virtaa, toisilla se taas syventää masennusta ja voi aiheuttaa jopa fyysistä kipua. Niin
erilaisia me ihmiset olemme! Päivä kerrallaan yhdessä
toinen toistamme tukien, ja ymmärtämistä ainakin yrittäen, voimme kuitenkin lievittää yksinäisyyttä sekä lisätä elämän mielekkyyttä Emyn tarjoamissa puitteissa.
Muistathan, olet tervetullut mukaan!
Emy on saanut yllättävän lahjoituksen Espoon kaupungilta. Kaupunki on lahjoittanut Emyn käyttöön ja
talkoovoimin kunnostettavaksi Träskandan kartanon.
Samalla Emy luopuu muista kohtaamispaikoistaan ja
keskittää toimintansa Järvenperään. Nyt on koko yhdistyksemme porukalla tekemisen puutteet ja ryhmien tilatarpeet ratkaistu ainakin muutamaksi vuodeksi eteenpäin. Eikös?*
Pääsiäinen osuu tänä vuonna huhtikuulle.
Muistathan ilmoittautua ja hakea kutsukorttisi emyläisten perinteiselle pääsiäislounaalle hyvissä ajoin.
Pääsiäislounas valmistetaan yhdessä talkoovoimin (tulethan auttamaan!) ja kiirastorstaina istutaan yhteiseen pöytään. Katsothan tarkemmat tiedot pääsiäislounaaseen liittyen viereiseltä sivulta. Pääsiäisen päivät
(19.-22.4.2019) tuovat muutoksia kohtaamispaikkojen
aukioloaikoihin (Meriemy ja Lilla Karyll ovat avoinna
vuoropäivinä vapaaehtoisvoimin, katso sivu 4) sekä ryhmien kokoontumisiin (ryhmät eivät kokoonnu).
Kuun lopussa juhlimme vappua, joten muistathan ilmoittautua mukaan myös vappupippaloihin. Vähitellen
kannattaa myös suunnata ajatuksia kesään, ainakin sen
verran, että aletaan jo ideoida aloitelaatikoihin tai nettisivujen lomakkeelle toiveita kesän ryhmä- ja retkitoiminnan suhteen.
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Mukavaa aprillia, pääsiäistä,
vappua ja kaikkea siltä väliltä
sinulle toivoen,

Tiina

;)

*...No ei nyt ihan kuitenkaan...
Aprillia, aprillia, syö silliä, juo kuravettä päälle! Aprillipäivää vietetään perinteisesti 1. huhtikuuta.
Silloin on tapana on huijata ihmisiä leikkimielisesti.
Menitkös sinä muuten lankaan?
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Emyn kuukausikokous ja
Startti Emyn vapaaehtoiseksi
kaikukorttiryhmä Meriemyssä Järjestetään pe 26.4. klo 15-17 EsKokoontumiset kerran kuussa
lauantaina 13.4. ja 11.5. klo 13.
Emyn kuukausikouksessa 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! Kokous alkaa klo 13.
Kaikukorttiryhmä kuukausikokouksen jälkeen noin klo
13.30. Ryhmässä tarkastellaan yhdessä tulevia kulttuuritapahtumia
ja perehdytään vaihtuviin kulttuuriteemoihin. Samalla voit löytää kaverin omaehtoiselle retkelle.

Retki Huvilamuseo Villa
Rulluddiin su 7.4.

poon me-talossa. Kiinnostaako sinua
vapaaehtoisena toimiminen,
muttet tiedä mistä aloittaa? Tule Espoon mielenterveysyhdistyksen järjestämään 2 h vapaaehtoiskoulutukseen! Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
virpi.guttorm(at)emy.fi tai 050 310
7981. Koulutus on suunnattu niin tutuille emyläisille kuin uusillekin tuttavuuksille, tervetuloa!

Haluatko tulla kaveriksi 3-4
hengen kaveriporukkaan?
Ajatuksena vähentää yksinäisyyttä:
tavata ja tutustua, jutella kahvikupposen äärellä. Mahdollisesti käydä
vaikka Kaikukorttikohteissa yhdessä tai keksiä jotain muuta yhdistävää. Vertaiskaverit toimivat toisilleen
vapaaehtoisena matalan kynnyksen
vertaistukena – kohtaavat toisensa
ihmisenä, vertaisena. Ilmoittaudu Virpille p. 050 310 7981.

Yhteislähtö Meriemystä klo 12 Jyrkin ja Annun johdolla. Retki on
Liikuntainfo Meriemyssä
maksuton ja sisältää matkat ja pääsyn huvilamuseoon. Ilmoittaudu Espoon kaupunki pitää liikuntainfon
Meriemyn tai Lilla Karyllin ilmoitus- Meriemyssä Espoonlahden alueen liitaulujen listoille pe 5.4. mennessä. kuntamahdollisuuksista ke 10.4. klo
13. Tervetuloa kuuntelemaan!

Tutustumiskäynti Emyn Olarin
kohtaamispaikkaan ma 15.4. Arkiruoka on järkiruokaa
Jos Emyn uusi kohtaamispaikka
Olarissa ei vielä ole tuttu, lähde mukaan tutustumaan! Yhteislähtö Lilla
Karyllista klo 13 Jyrkin johdolla.

Ilmoittaudu ja tule mukaan laittamaan ruokaa Uudenmaan Marttojen kotitalousneuvojan opastuksella. Kursseilla laitetaan terveellistä ja
edullista ruokaa mukavassa tunnelmassa. Kurssit järjestetään MeriemysMonenlaista toimintaa
sä 5.4. klo 10 sekä Lilla Karyllissa 9.4.
Olarissa, tule mukaan!
ja 23.4. Ilmoittauduthan mukaan p.
Emyn uudessa kohtaamispaikassa 09 863 2031 (tai Meriemyn/Lilla Kakäynnistyy kuukausittain uutta toi- ryllin ilmoitustaulun listalle) ja muismintaa. Katso laadukas ohjelmisto ta kertoa samalla mahdolliset erityistämän lehden sivulta 5.
ruokavaliot tai allergiat.
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Ajankohtaisia
Emyn pääsiäislounas

Emyn perinteinen pääsiäislounas tarjoillaan kohtaamispaikka Lilla Karyllissa to 18.4. Pääsiäislounas on maksuton ja lämpimästi tervetulleita ovat
Emyn jäsenet tai muuten toiminnan
piirissä olevat henkilöt. Ilmoittaudu
lounaalle viimeistään 15.4. joko Lilla Karyllin talkoovastaavan tai Meriemyn toimiston kautta. Ilmoittautuessasi saat oman kutsukortin. Ota
kutsukortti mukaan lounaalle saapuessasi. Lounasta tarjotaan ainakin
kahdessa eri kattauksessa, klo 11.30
ja klo 13. Jos sinulla on kysyttävää,
ota yhteyttä Tiiaan p. 050 310 7986.
Lounas valmistetaan yhdessä talkoovoimin, joten apusi on tervetullutta ma 15.4.-ke 17.4.
klo 10-14. Ma valmistellaan kermaperunat, ti pasha ja lihat, ke lämmitetään leivinuuni ja huomioidaan
erityisruokavaliot.

Vappupippalot ti 30.4. klo 12-15
Emyläisten vappupippalot järjestetään Lilla Karyllissa. Pippaloiden
ohjelmassa ainakin herkkuja ja karaokea, ehkä jotain muutakin! Ilmoittaudu mukaan ilmoitustaulujen
listalle.

Tukea kuntoutujien omaisille
Omaisten teemaillat tarjoavat tietoa
ja tukea psyykkisesti sairastuneiden
omaisille ja läheisille. Meriemyssä
kerran kuussa klo 17.30, yhteistyössä Emy ja Espoonlahden seurakunta.
Iltojen teemat: 4.4. Lääkehoito/HUS
HYKS psykiatria, 2.5. Seksuaalisuus/
seksuaalineuvoja Marja-Liisa Kiiski.
Tiistaina 7.5. omaisryhmien yhteinen
kevätjuhla Lilla Karyllissa.
Keskusteleva vertaistukiryhmä omaisille Eedissä (Kilonkallio 7)
kokoontuu 9.4. klo 17.30.

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. Tervetuloa!

Emy on auki pääsiäisenä!
pe 19.4. Lilla Karyll klo 12-16
la 20.4. Meriemy klo 12-16
su 21.4. Lilla Karyll klo 12-16
ma 22.4. Meriemy klo 12-16
Ethän jää yksin?

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!

Psykoterapiaopiskelijat Emyssä
Tällä hetkellä opiskelijoille ei ole vapaita aikoja tarjolla.
Tilanne voi kuitenkin muuttua, joten jos olet kiinnostunut harjoituspsykoterapiasta, voit ottaa yhteyttä Tiina
Pajulaan p. 050 310 7987.

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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Emyn kohtaamispaikka Olarissa
Hyvinvoinnin teematuokiot
keskiviikkoisin klo 13-15, tervetuloa!

Maapallonkatu 8 E-F, sisäänkäynti
Maapallonkujan puolelta kävelytieltä.
• Avoimet ovet ma, to ja pe klo 9-15
• Ei toimintaa pääsiäisenä
• Paljon ryhmätoimintaa, tule mukaan!

•

Ke 3.4. psykoterapia hyvinvoinnin
tukena, Timo Lounio.

•

Ke 10.4. seksuaalisuus, toimintaterapeutti ja seksuaalineuvoja Johanna
Soini
Ke 17.4. klo 13-13.15 tuolijumppaa. Klo 13.15-15 Logoteoriastako
apu onnellisempaan elämään? Jukka
Packalen Suomen Viktor Frankl -yhdistyksestä alustaa arvo- ja tarkoituskeskeisestä filosofiasta ja logoterapeuttisesta ajattelusta. Elämänmyönteisenä sekä
tarkoituksellisuutta ja mahdollisuuksia
painottavana ajattelutapana logoteoria antaa hyvän perustan itsetuntemuksen lisäämiseen ja mielen hyvinvointiin.
Syksyllä 2019 on alkamassa tähän viitekehykseen perustuva keskusteluryhmä.
Ke 24.4. Syö hyvää – iloa ja hyvinvointia ruoasta, tietoa ja tekemistä.
Hanna Pikkarainen, kotitalouden asiantuntija Uudenmaan Martat. (Ke 1.5. Ei
ryhmää)

•

Kohtaamisia ja jutustelua
maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin
klo 9-15. Ovet ovat avoinna kaikille. Tule
piipahtamaan hetkeksi tai jää pidemmäksi
aikaa. Suljettuna pe 19.4. ja ma 22.4.

Tietoisuustaidot tutummiksi
Maanantaisin klo 11-12 huhtikuun ajan (ei
22.4.) tutustutaan yhdessä tietoisuustaitoihin jutellen ja käytännössä kokeillen. Liity
mukaan joukkoon! Lisätietoja Titalta p. 050
310 7982.

•

Porinaporukka 60+
Suomen Asumisen Apu ry järjestää Porinaporukka-ryhmätoimintaa yli 60-vuotiaille tiistaisin klo 10-12.

Älylaitteet haltuun, uusi ryhmä!
Torstaisin klo 10-11 (ei 18.4.) opetellaan
yhdessä älylaitteita. Tutustutaan yhdessä kännykän, tietokoneen tai tabletin käyttöön sekä pohditaan pulmiin ratkaisuja.

Jäsenen 70-vuotisjuhlat
Jäsenemme Tiina E. täyttää 70-vuotta. Tervetuloa kaikille avoimeen juhlahetkeen tiistaina 9.4. klo 14!

Hyvinvointitempaus, tule mukaan!

Yhteinen aamupäivä, tule mukaan!

Laurean sairaanhoitajaopiskelijat järjestävät hyvinvointitempauksen torstaina 11.4.
klo 13. Ohjelmassa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä tietoisku, musiikkia ja leivontaa.

Keskiviikkoisin klo 10-11.30 vaihdetaan
kuulumisia ja jutellaan kahvikupin äärellä.
Mukana Tiina tai joku muu Emyn työntekijä.

Askel luovuuteen, uusi ryhmä!

Nuorten aikuisten (18-32-v) toiminta
on esiteltynä sivulla 8 :)

perjantaisin 12.4. klo 12 alkaen. Ryhmässä herätellään turvallisessa ympäristössä
omaa sisäistä luovuutta yhdessä Emyn opiskelijan Elinan kanssa. Kaikki kiinnostuneet
tervetuloa mukaan! (Ei ryhmää 19.4.)
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Emyn kuntosalivuoro

Emyn ryhmätoiminta
Liikutaan yhdessä
Jalkapalloa
Futista pelataan kaksi
kertaa viikossa
• Maanantaisin klo
15.30-17 Laaksolahden
hallissa
15.4. saakka. Ma 29.4. alkaen ulkona Laaksolahden tekonurmella klo 15-16.30.
• Keskiviikkoisin klo 17-18 Futsalia Storängens skolan salissa
(Rehtorinkuja 4) 24.4. saakka.
• Torstaisin klo 16.-17.30 Keski-Espoon tekonurmella 2.5.
alkaen.
Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana on hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet taidoista riippumatta
mukaan pelaamaan! Tiedustelut Kaj
Järvisalo, p. 050 552 1049.

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.
• Maanantaisin
klo
17-18
Lagstads skolan salissa (Espoonkatu 7) 29.4. saakka (ei 22.4.).
Maanantain joogaan ei tarvitse
ilmoittautua, tervetuloa!
• Perjantaisin klo 13-14.15 ESKOn salissa (Pappilantie 2) 17.5.
saakka (ei 19.4.). Ilmoittauduthan perjantain ryhmään ennakkoon Titalle p. 050 310 7982.

Keilataan yhdessä
Emyn keilausryhmä kokoontuu Tapiolan keilahallissa kerran kuukaudessa keskiviikkoisin. Keilausvuoro

alkaa klo 14, joten saavuthan ennen
sitä. Ilmoittauduthan keilaukseen
mukaan Lilla Karyllin tai Meriemyn
ilmoitustaulujen kautta (tai puhelimitse). Kevään keilauspäivät ovat:
keskiviikot 17.4. ja 15.5. klo 14-15.

Sählyä pelaamaan
Mukaan sählytreeneihin tarvitset
sisäkengät ja rennot vaatteet. Niin
mailan kuin pallonkin saat tarvittaessa lainaksi. Tervetuloa mukaan!
• Tiistain sähly on päättynyt
tältä keväältä salin remontin
vuoksi.
• Torstaisin klo 20.30-21.30 Omnian ammattiopiston salissa
23.5. saakka.

Itämainen tanssi naisille

Itämaista tanssia tanssitaan naisten
kesken tiistaisin klo 18-19 Lagstads
skolan salissa 23.4. saakka. Mukaan
tarvitset sisäkengät tai sukat sekä
rennot vaatteet. Vetäjänä Heta. Ilmoittauduthan mukaan etukäteen
Hannalle p. 050 310 7980.

Sulkapalloa
Sulkapalloa pelataan keskiviikkoisin
klo 17.30-19 Laurinlahden koulun
salissa (Merisaapas 2-4) 24.4. saakka. Mukaan tarvitset sisäkengät ja
rennot vaatteet. Niin mailan kuin
pallonkin saat tarvittaessa lainaksi.
Tervetuloa mukaan!

Vesiliikuntaa yhdessä
Vesijuoksua tai uintia harrastetaan
yhdessä torstaisin Keski-Espoon uimahallissa 23.5. saakka (ei 18.4.). Tapaaminen klo 15.30 Keski-Espoon
uimahallin aulan sohvien luona. Tiedustelut Virpiltä p. 050 310 7981.
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Emyn kuntosalivuoro on perjantaisin klo 16-17 Kannusillanmäen väestönsuojan kuntosalissa 24.5. saakka
(ei 19.4.). Mukaan tarvitset sisäkengät, rennot vaatteet, pyyhkeen ja
peseytymistarvikkeet. Tarvittaessa
saat opastusta laitteiden kanssa, joten rohkeasti mukaan vaan!

Kävelylenkkiryhmä
Eikö tule lähdettyä yksin lenkille? Ei
se mitään, porukassa se on muutenkin hauskempaa! Yhteislähtö kävelylenkille perjantaisin (ei 19.4.) Lilla
Karyllista klo 15. Lisätietoja Tuomakselta p. 050 310 7985.

Harrastuksia ja
yhdessäoloa
Uusi kurssi Emyssä: Valoisat
keväät, sanaisat eväät
Kurssi kaikille, jotka tykkäävät kirjoittaa – sekä etsiä kynän & paperin avulla lisävoimia ja oivalluksia
keväänsä eväiksi. Kurssilla kirjoitetaan lyhyitä ohjattuja harjoituksia,
luetaan ääneen kirjoitettuja tekstejä
(ken haluaa, ei tarvitse) ja keskustellaan tehtävistä luottamuksellisesti.
Kurssin teemana on kevät, tapaamisilla keskitytään keväistymisen
eri puoliin: alut ja alkamiset, lisääntyvä valo, vihreä räikeys, kesäaika…
Aiheet tarkentuvat ensimmäisellä
tapaamisella.
Kurssia on Lilla Karyllissa yhteensä 6 kertaa: joka toinen tiistai
(parittomat viikot) klo 16.30-18. Ensimmäinen tapaaminen 9.4. Muut:
23.4., 7.5. (Villa Apteekissa), 21.5., 4.6.
sekä pidempi päättökerta, jolloin
sanojen ohella nautitaan eväistä ja
luonnosta. Kurssi on osa sen ohjaajan Ritva Tanhuanpään kirjallisuusterapiaohjaajaopintoja. Ilmoittaudu
mukaan Tiinan p. 0503107987 kautta tai tulemalla ensimmäiselle tapaamiselle. Lämpimästi tervetuloa!

Teatteriryhmä

Levyraati Meriemyssä

Emyn teatteriryhmä kokoontuu
maanantaisin klo 14-15.30 ESKOn
salissa (Pappilantie 2) 13.5. saakka
(ei 22.4.). Ryhmässä harjoitellaan ilmaisutaitoa ja näyttelemistä teatterikoulun opettajan ohjauksessa.
Ilmoittaudu mukaan ryhmään Hannan kautta p. 050 310 7980.

Meriemyn perinteinen levyraati kokoontuu klo 14 perjantaisin kerran
kuussa: 26.4. ja 24.5. Levyraadissa
analysoidaan, muistellaan ja arvostellaan soitettuja kappaleita. Voit
halutessasi ottaa omaa musiikkia
mukaan tai valita kappaleen netistä.
Mukana Tiina tai Hanna.

Leivotaan yhdessä

Keskusteluryhmiä

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

Keskusteleva teehetki

Kuvataideryhmiä kaikille

Keskusteleva teehetki kokoontuu
Lilla Karyllissa parillisten viikkojen
keskiviikkoisin (3.4. ja 17.4., ei 1.5.)
klo 16.30-18. Tervetuloa!

Emyn kuvataideryhmät ovat kaikille avoimia. Mukaan sopivat niin
kokeilijat kuin konkaritkin. Löydetään yhdessä värien ja kuvataiteen
ilo! Ryhmiä ohjaa kuvataiteilija Olavi. Erityisesti Meriemyn ryhmään
mahtuu hyvin lisää osallistujia, joten
lämpimästi tervetuloa mukaan!
• Sielun maisemien maalarit kokoontuvat maanantaisin klo 1719 Lilla Karyllissa. Ei 22.4.
• Ilon maalarit kokoontuvat viikoittain tiistaisin klo 16.30-18.30
Meriemyssä.

Lauluryhmä ja musiikkiraati
Parillisten viikkojen keskiviikkoisin
(ei 1.5.) kokoonnutaan Kylämajaan
musiikin merkeissä. Musiikkiraadissa klo 12-13 kuunnellaan musiikkia
ja keskustellaan (luentosalissa). Lauluryhmässä lauletaan yhteislauluja klo 13-14 (pianohuoneessa). Voit
osallistua molempiin tai vain toiseen ryhmään, tervetuloa! Ohjaajana Helena.

Bänditaitoryhmä
Emyn bänditaitoryhmä kokoontuu
soittamaan Lilla Karyllin yläkerran
musiikkihuoneeseen perjantaisin
klo 13-14 musiikkipedagogi Sarin
ohjauksella (ei 19.4.). Tule rohkeasti
mukaan ryhmään!

Meren ja taivaan välillä diakonin ohjaama ryhmä
Ryhmä kokoontuu keskustelemaan
teemoista maan ja taivaan välillä
Espoonlahden seurakunnan diakonin Liisa Pohjosen ohjauksella parittomien viikkojen torstaisin klo 1415.30 Meriemyssä. Tervetuloa!

Tukiryhmä ahdistuneille
Tervetuloa mukaan tukiryhmään
keskustelemaan sekä jakamaan selviytymiskeinoja ahdistukseen. Ryhmä kokoontuu Lilla Karyllissa parillisten viikkojen torstaisin (4.4. ja 2.5.
ei 18.4.) klo 18-19.30. Ryhmää ohjaavat vertaisohjaaja Monika ja psykoterapiaopiskelija Sirpa. Osallistujilta
edellytetään luottamuksellisuutta,
tervetuloa!

Tukiryhmä masentuneille
Tukiryhmä masentuneille on keskustelua, tukea ja selviytymiskeinojen jakamista. Ryhmä kokoontuu Lilla Karyllissa parittomien viikkojen
torstaisin (11.4., 25.4. ja 9.5.) klo 1718.30. Ryhmää ohjaavat vertaisohjaaja Maaret ja psykoterapiaopiskelija Asta. Osallistujilta edellytetään
luottamuksellisuutta, tervetuloa!
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Keskusteluryhmä
kaksisuuntaista
mielialahäiriötä sairastaville
Tämä vertaistukiryhmä kokoontuu
parillisten viikkojen tiistaisin (2.4.,
16.4. ja 30.4.) klo 18-19.30 Lilla Karyllin olohuoneessa ajalla 8.1.-28.5.
Ryhmä perustuu luottamuksellisuuteen ja vertaistukeen, tervetuloa!

Mukavaa tekemistä
Meriemyn toimintaryhmä
Kaikille avoin toiminnallinen ryhmä
kokoontuu Meriemyssä parittomien
viikkojen perjantaisin. Tervetuloa!
• 12.4. istutetaan yrttejä
• 26.4. kevätrunoja

Kirjastotunti Meriemyssä
Kirjastotunneilla kirjaston henkilökunta jalkautuu Meriemyyn ja pääsemme paneutumaan yhdessä tunnin teemaan. Tervetuloa!
• 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 tutustua toisiimme. Yhteistyössä HYKS
Jorvin alueen psykiatria. Teemat:
• 4.4. sketsejä ja huumorivideoita
• 11.4. tutustumista leikkimielellä
• 18.4. (ei ryhmää)
• 25.4. puistokävely
• 2.5. liikkuva musiikki

Huomaathan lisää ryhmiä...
•
•
•

•

Olarin ryhmät sivulta 5
Nuorten aikuisten ryhmät sivulta 8
Voimauttavan valokuvaryhmän
vanhemmuuden teemalla sivulta 10
Itsetuntemusryhmä sivulta 9.

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

Nuorten aikuisten Olotila!

Kuntosaliryhmä

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. Tuu messiin ottamaan Olotila omaksesi! To 11.4. etsivä nuorisotyö ja sossu vierailemassa Olotilassa, voi tulla kyselemään juttuja matalalla kynnyksellä.

Kuntosaliryhmä kokoontuu Leppävaaran urheiluhallissa keskiviikkoisin klo 16–17. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: p. 050 312 5193 tai arttu.poyhtari(at)emy.fi.

Lautapelejä perjantaisin 15-18 Olarissa

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.

Mukaan kamuryhmään!
Kamuryhmät ovat 18–32-vuotiaille tarkoitettuja ryhmiä,
joissa tutustutaan uusiin ihmisiin yhteisen tekemisen
merkeissä. Jokaisesta kamuryhmästä muotoutuu osallistujiensa näköinen. Kaipaisitko tekemistä omalle alueellesi? Ota yhteyttä ja katsotaan jos saataisin Kamuryhmä
perustettua sua lähemmäs! Kamuryhmiä kokoontuu tällä hetkellä Olarissa ja Kirkkonummella. Kysy lisää Titalta
tai Artulta ja tuu messiin!

Taideryhmä
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 p. 050 310 7982 tai titta.
huuskonen(at)emy.fi

Roolipeliryhmä

Tilaa hankkeen uutiskirje laittamalla sähköpostia osoitteeseen messissa(at)emy.fi. Lisää hankkeesta:
emy.fi/nuoret-aikuiset

Oletko kiinnostunut roolipeleistä? Ota yhteyttä! Uusia
peliporukoita käynnistetään sitä mukaan kun kiinnostuneita löytyy. Lisätiedot Arttu p. 050 312 5193 tai arttu.
poyhtari(at)emy.fi.

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: Espoon keskuksessa ma klo
10.30-12.30, ke klo 13-15 (kädentaitoryhmä) ja 15-17, Leppävaarassa parittomien viikkojen ma klo 15-17, Matinkylässä ma klo 14-15.30, Kivenlahdessa ti
klo 13-15 ja Olarissa ma monikulttuurinen naisten ryhmä klo 12.30-14.30 ja ke
klo 15-16.30 kun osallistujat löytyvät.

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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Seksuaalisuus on tärkeä osa meitä
Seksuaalisuus on tärkeä osa meitä, koko elämän ajan.
Tärkeä asia on se kuka on, kuinka
seksuaalisuuttaan ilmaisee, keneen
tuntee vetovoimaa ja ihastuu. Millaisista asioita seksuaalisesti pitää
ja nauttii. Mikä saa tuntemaan olon
hyväksi.
Seksuaalisuutta voidaan kokea ja ilmaista eri tavoin. Jokaisella on oma
yksilöllinen tapansa ilmentää itseään seksuaalisesti, esimerkiksi suhteessa itseen ja toisiin ihmisiin,
omissa arvoissaan, asenteissaan ja
uskomuksissaan.
Omaa seksuaalisuuttaan voi oppia
tuntemaan tarkemmin koko elämän ajan.
Jokaisella ihmisellä on yksilöllinen
oikeus elää omaa seksuaalisuuttaan
omalla tavallaan, oman seksuaalisen
suuntautumisen mukaisesti. Jokaisella on oikeus omaan kehoon, oikeus koskemattomuuteen, oikeus
määrätä omaa kehoa, sekä tehdä
siihen liittyviä päätöksiä. Seksuaalisuuteen liittyy myös vastuullinen
käyttäytyminen ja itsen ilmaisu.
Suostumus eli lupa koskea ja lupa

kieltäytyä seksuaalisista teoista ohjaa kunnioittamaan toisen rajoja.

parhaimpia vaihtoehtoja asioiden
käsittelyyn sekä niihin ratkaisuja.

Seksuaalisuuteen liittyy seksi, jossa ihminen toteuttaa seksuaalisuuttaan ajatuksin ja teoin. Seksiin liittyy
vahvasti oma kokemus hyvänolon
tunteesta ja nautinnosta. Seksiä voidaan harrastaa toisen ihmisen tai ihmisten kanssa, sekä yksin esimerkiksi itsetyydyttämällä, haaveilemalla,
käyttämällä eroottisia virikkeitä tai
fantasioimalla.

Seksuaalineuvonnassa saa tulla
nähdyksi ja kuulluksi juuri sellaisena kuin on.

Tärkeintä on toteuttaa seksiä juuri
itselleen sopivimmalla tavalla.
Monen ihmisen elämässä on aikoja ja asioita, jolloin tarvitsee jonkun toisen ihmisen tukea, rohkaisua
ja neuvoja. Seksuaalisuuden saralla sitä on mahdollista saada seksuaalineuvojan kautta. Seksuaalineuvonta on turvallinen tilanne,
jossa luottamuksellisesti opitaan lisää seksuaalisuudesta ja käsitellään seksuaalisuuteen liittyviä ajatuksia, hämmennystä, kysymyksiä,
haasteita, ihmettelyä ja ongelmia.
Yhdessä neuvojan kanssa etsitään

Seksuaalisuus -teeman äärellä
kuullaan, keskustellaan
ja opitaan lisää Olarin
kohtaamispaikassa 10.4.2019,
klo 13-15, tervetuloa mukaan!
Kirjoittaja on Johanna Soini
Toimintaterapeutti,
Seksuaalineuvojaopiskelija Sexpo-säätiö

Kursiivit ovat kirjoittajalta. Tekstissä
on mukailtu myös lähteitä: luentomateriaalit seksuaalineuvojan koulutus 2019 Sexpo-säätiö. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos RAPORTTI
27/201, Seksuaalineuvonnan tueksi
osa 1: seksuaalineuvojana toimiminen Maija Ritamo, Katri RyttyläinenKorhonen ja Saana Saarinen (toim.).
Väestöliitto.fi.

Itsetuntemusryhmä
Uuden itsetuntemusryhmän tarkoituksena on lisätä itsetuntemusta ja
saada oivalluksia omaan elämään. Metaforisten assosiaatiokorttien avulla
selvitetään ihmistä kohtaavien vaikeiden tilanteiden syitä, etsitään niihin
uusia näkökulmia ja ratkaisuja luottamuksellisessa ilmapiirissä.
Ryhmä kokoontuu perjantaina 5.4.
ja 12.4. klo 15-17 Espoon me-talossa,
Terveyskuja 2 B. Jos kiinnostuit, hae
mukaan! Virpi p. 050 310 7981.

Huhtikuussa näyttelyssä öljyvärimaalauksia Jari Vaalama
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Kuvista voimaa vanhemmuuteen
Kuvista voimaa vanhemmuuteen – uusi ryhmä aloittaa huhtikuussa Olarin kohtaamispaikassa. Hae mukaan nyt!
Vanhemmuuden haasteet tuntuvat
joskus kaikille ylivoimaisilta. Usko
omaan vanhemmuuteen ja perhearjen jaksamiseen saattaa erilaisissa
elämäntilanteissa horjua. Kenties
olet sairastunut synnytyksenjälkeiseen masennukseen, tai olet vanhempi, joka taistelee uupumusta ja
neuvottomuutta vastaan uhma- tai
murrosikäisten lasten kanssa. Tai ehkäpä itsesi vanhemmaksi kokeminen on juuri sinun vanhemmuuden
haasteesi?
Olet ehkä kuullut voimauttavan valokuvauksen metodista? Voimauttavan valokuvauksen kautta itseä pyritään lähestymään armollisuuden
ja näkyväksi tekemisen kautta. Miina Savolaisen, metodin kehittäjän,
mukaan “vanhemmuus tekee haavoittuvaksi, koska rakkaus lapseen
on suurempi, kuin usko omiin kykyihin vanhempana.“ Herkkyys lapsen tarpeille ja nähdyksi tulemiselle
on luonnollinen osa vanhemmuutta, mutta oman jaksamisen, masennuksen tai vanhemmuuden epävarmuuden parissa painiville tämä voi
tuntua erityisen ahdistavalta.
Valokuvaaja ja kahden lapsen äiti Pia Kokko on opiskellut voimauttavan valokuvauksen metodia Miina Savolaisen ohjauksessa. Itsekin
vanhemmuuden haasteiden kanssa paininut kuvaaja vetää huhtikuun
lopulla Olarissa alkavaa ryhmää Kuvista voimaa vanhemmuuteen. Ryhmän tarkoituksena on lähestyä ja
jakaa vanhemmuuden haasteita
keskustelun, vertaistuen ja voimauttavan valokuvan keinoin. Kuvien
avulla pyritään luomaan positiivinen mielikuva itsestä vanhempana.

Tarkemmat teemat ja työskentelytavat päätetään yhdessä ryhmänä
keskustellen, kaikkien mukanaolijoiden osallisuutta kunnioittaen. Et
tarvitse osallistuaksesi erityistaitoja valokuvauksesta tai järjestelmäkameraa, vaan voit osallistua myös
kännykkäkameralla.
Ryhmä on avoin kaikille vanhemmille, myös sinulle. Sinun ei tarvitse olla osallistunut aiemmin Espoon mielenterveysyhdistyksen toimintaan,
tai olla EMY:n jäsen. Vanhemmat erilaisista elämäntilanteista ovat tervetulleita, olipa lapsesi sitten vastasyntynyt, uhmaikäinen tai kapinoiva
teini, miksei aikuinenkin. Kyseessä
on luottamuksellinen, matalan kynnyksen ryhmä, jossa kantavana ajatuksena on nähdyksi ja hyväksytyksi tuleminen omana itsenäsi, juuri
sinunlaisena vanhempana. Mukaan
mahtuu 8 osallistujaa.
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Tulisitko mukaan ryhmään?
Ensimmäinen tapaaminen järjestetään maanantaina 29.4.
klo 17.30-19 Olarissa osoitteessa Maapallonkatu 8 E-F. Tarjolla
pientä purtavaa klo 17 alkaen.
Seuraavat 3-5 tapaamiskertaa sovitaan yhdessä ryhmän kanssa, tapaamiset pidetään pääsääntöisesti kuitenkin maanantaisin samaan
kellonaikaan.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Valokuvaaja Pia Kokko
piamrt(at)me.com tai
Tiina Pajula p. 050 310 7987
facebook.com/sunkuva

Puutarhalta puuhaa kesäksi
Kuudes kausi Kauklahden kasvimaalla käynnistyy
Kevät keikkuen tulevi, sanotaan. No,
vakaasti tai vaappuen, saapuu siltikin ihan tuossa tuokiossa. Niin koittaa myös jo järjestyksessään kuudes
kausi Kauklahden kasvimaallamme.
Puutarha on kävijöineen muotoutunut jo sellaiseksi "paratiisiksi", jota
voi ylpeänä esitellä ihan kenelle tahansa. Vuosien saatossa ahertajien
määrä on kasvanut kiitettävästi, ja
viime vuonna meitä oli jo mukavat
32 innokasta kuokkijaa. Keli suosi
populaa, viljelmiä ei niinkään. Sato
kun tykkää sateesta. Siltikin nostettiin innolla evästä hymyssä suin. Lajejakin kertyi yhdeksänkkymmentäkaksi eri sorttia.

Viime kesän kävijämäärästä ilahtuneena aloitammekin nyt uusien innokkaiden ihmisten haastattelut
tulevalle kaudelle. Jos kaipaat mielekästä ja mukavaa tekemistä kivojen ihmisten seurassa ja ulkoilmassa
olemista kesäaikaan, tässä on sinulle
oiva mahdollisuus!

Ota ihmeessä yhteyttä ja kysele
lisää! Katsellaan yhdessä sinulle
sopiva tutustuminen toimintaan
ja ties vaikka puutarhapäiviäkin.
Kasvimaaohjaaja Minna Kettunen
minna.kettunen(at)emy.fi
p. 050 310 7983
emy.fi/puutarhapalsta

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.

Parempaan ihmisoikeusrauhaan maailmassa
Ilmaisunvapaus maailmalla on täysin ehdoton edellytys ihmisten hyvälle maailmalle, ja paremmallekin. Jos ilmaisua
rajoitetaan, ja syy on esimerkiksi uskomukset, ovat uskomukset jotenkin huono juttu jos ne estävät ilmaisuvapauden.
Ihminen on tärkeämpi kuin uskomukset, jotka ei perusta parempaan. Ilmaisunvapaus kuuluu ihmisille.
Jos joku hallinnoi niin, ettei saa toiset vaikuttaa, on kysyttävä mikä on niin pielessä ettei saa vastauksia. Koska jokin on pielessä, jos asiat eivät ole kunnossa. Jos asioista, jotka eivät ole kunnossa, ei voi puhua saati, että ne
edes huvittaisivat, on ongelma ihmeellisen vakava. Vakavat ongelmanpitäjät ovat näin ollen vakava ongelma. Vakavasti varoittaen myös heille itselleen. Ei ehkä heti, vaan kyllä jossain vaiheessa. Kannattaisi tiedostaa, mitä pyrkii
hallitsemaan, koska samalla tulee hallittua omaa asemaansa. Ei paljoa lohduta, kun valinnoista on seuraukset astumassa. Hyvistä ratkaisusta seuraa hyvää, onneakin. Huono onni on toki olemassa, jos valinnat ovat huonon tason
suuntaan. Koska ihmisessä on henkinen ulottuvuus olemassa, ja aikamme on täällä maan piirissä rajallinen, on tietynlainen mysteeri, missä jatkuu henkeinvaellus. On hyvä tietää, että itse ei ehkä voi uuden tilaansa vaikuttaa, kuin
oikein elämällä elämää, jossa valinnoilla on merkitystä. Mikään varjoisa ajatusmaailma ei tuo pelastuspisteitä. Kaikella on aikansa.
Oletko koskaan huomannut että oikeudenmukaisuus on läsnä tilanteissa, joissa elämme? Luuletko, ettei
niiden tarkoitus ole todella tärkeä? Hyvinvointivaltioiden ilmaisunvapauksista tulisi ottaa mallia. On naurettavaa ja
vaikea nauraa, jos ei saa osoittaa ajatuksiaan toisille. Ajatukset saattavat olla joskus riittämättömiä kaikkeen hyvään.
Mököttävät ja näköiset yhteisömaailmat eivät näytä korkealta onnellisuudelta. Jos he eivät saa toteuttaa hyvää yhteiskuntaa ilman mököttäviä mielialoja. Terveellistä on terve järki ja vapaa ihmisen maailma. Jos ihminen on vapaa,
he myös päättävät hyvästä maailmasta.
											Joni
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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.espoolaiset.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 sekä pe klo 11.30.
Kelakortti ja oma kassi mukaan.

Ryhmätoimintaa seurakunnissa
Seurakunnan kohtaamispaikka Tule keskustelemaan
kahvikupin äärelle torstaisin klo 12.30–14 Tapiolan
kirkon Olohuoneeseen. Kohtaamispaikassa mukana
diakonissa Sanna Pihlaja. Tällä hetkellä osallistujat ovat
iäkkäämpiä henkilöitä, mutta 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

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.

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 juustoja kinkkuleipiä, kakkua, pullaa, hedelmiä ym. Aamupalan tarjoilut vaihtuvat päivittäin. Aamupalan
hinta on 2 euroa (asunnottomille ilmainen).

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

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.

Meren ja taivaan välillä -ryhmän tiedot sivulta 7.
Lisätietoa: www.espoonseurakunnat.fi

Espoon me-talo
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.
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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
Avoin vertaistukiryhmä Nöykkiön neuvolassa (Oxfotintie 8) kokoontumiset kerran kuussa klo 18-20 keskiviikkoisin 10.4., 15.5. ja 12.6. Ilmoittaudu p. 040 759 8941 tai
klonnqvist(at)gmail.com tai tsalomki(at)gmail.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, ma ja to klo 1113, (Ei 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
8.1.-14.5. (paitsi 30.4.), aikuiset 4€, 3-7v. 2€
Suvelan kappeli, Kirstintie 24, ti klo 12-13, 15.1.21.5., 3€
Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti klo 12-13
8.1.-14.5., 4€
Matinkappeli, Liisankuja 3, ti klo 13-14, 3€
Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, to klo 13-14, 3€
Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, ti klo 12.15, 5€
Soukan kappeli, Soukankuja 3, ti klo 11-12, 8.1.11.6., 3€
Espoonlahden kirkko, Kipparinkuja 8, ma ja to klo
12-13, 7.1.-13.6., 3€

Mieli maasta ry
Vertaistukiryhmiä masentuneille www.mielimaastary.fi
Ryhmä Tapiolan kirkolla keskiviikkoisin klo 18-20.45. Tiedustelut: Mieli Maasta ry:n toimisto, p. 050 441 2112.
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
Syömishäiriöliiton alueyhdistys Etelän SYLI
Järjestää vertaistoimintaa www.etelansyli.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

arkisin klo 9-16

•

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.

arkisin klo 10-14

Edullista puuroa on tarjolla maanantaisin ja perjantaisin
klo 12 sekä lounas keskiviikkoisin klo 12. Kahvipöytä on
katettuna koko aukioloajan.
Elintarvikejakelua perjantaisin klo 10 alkaen.
Raitin Pysäkki on kohtaamis- ja kahvittelupaikka kaikille.
Raitin Pysäkin toiminnasta vastaavat yhteistyössä Punaisen Ristin Kehä-Espoon osasto, Espoon kaupunki, Leppävaaran seurakunta ja 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.
kylamaja.fi & facebook.com/kylamaja
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Runot
Pimeys jälleen laskeutuu,
mutta kohta nousee kirkas kuu.
Kuu tiensä ylös kiipeää
ja vihdoin siitä selviää.
Tuo pieni kaipuu eilisen
jättää tielleen yksinäisen.
Nyt kuu voimaansa käyttää
ja valoa tahtoo kaikille tiellä näyttää.

Maaliskuu
Koiras hento sairastaa
aamun valkeutta odottaa
neito tulinen
häntä vain on odottanut
toivoen

Lumi sulaa auringon
lämmittäessä
on kaduilla taas
helppoa kävellä
asfaltti tiet aukeaa
jään ylivoima kaikkoaa

Katja Susanne H.
Mukavaa kevättä kaikille!

-Tiia Hachad-

Tulee lumen alta
esiin ensimmäiset
krookukset, tulppaanit ja
pensaat muut
Silmut aukeaa
talven valta raukeaa
on kevät jo tulossa
ainakin jo alussa
Tuula Viljasalo

Maaliskuu
Siveltimen vedoin
maalaat luontoon,
keltaista, punaista,
vihreää, sinistä
ja muita värejä.
Maalaat silmille ilon värejä.
Naurua ja tanssia
asfaltin, laineiden
ja kukkien transsia.
Elämä saa uuden sykkeen,
uuden kevään.
Emylle: Tuula Viljasalo

Lumihiutaleita
hiljalleen
Sataa maahan lumivalkoiseen

Avomielin-lehteä tekemään?
Emy tekee Avomielin-lehteä yhdessä Pääkaupunkiseudun mielenterveysyhdistysten
kanssa. Lehti ilmestyy syksyllä Mielenterveysmessuille. Mikäli haluat mukaan kirjoittamaan juttuja ja tekemään lehteä, otathan
yhteyttä Tiina Pajulaan (p. 050 310 7987).
Kurkkaa aikaisempia lehtiä: avomielin.fi

Hei leijailkaa
hei leijailkaa
te lumihiutaleet
ja tienoot, pellot peittäkää
te huntuun valkoiseen
Tuula Viljasalo
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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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