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Hip hei!

Kevään kiireistä on pian toivuttu ja kesä saa luvan 
alkaa. Emyssä on valmisteltu tänä keväänä jopa 
kaksi erilaista hankehakemusta uuden toiminnan 
kehittämiseksi. Toinen hanke keskittyisi Espoon 
seudun toimijoiden yhteistyön kehittämiseen ih-
misten hyväksi ja toinen keskittyisi tuki- ja vertais-
ryhmätoiminnan kehittämiseen sekä työelämästä 
pois siirtyneiden tukemiseen. Aikanaan joulukuus-
sa meille selviää, tärppäsikö vai ei.

Kesäkuu tuo hieman muutoksia Emyn arkeen. 
Emyn ryhmätoiminnot jäävät tauoilleen ja kesä-
ajan ryhmät käynnistyvät. Kesäkuun ryhmätarjon-
taan voit tutustua sivulla 6, ja kannattaa muistaa 
myös Valoemyn tarjonta sivulla 5. Kesä on retkien 
aikaa, joten retkiä tehdään kesäkuussa runsaasti, 
lähdehän sinäkin mukaan! 

Emyn kohtaamispaikoista Meriemy ja Lilla Karyll 
ovat avoinna läpi kesän arkisin klo 9-16.30. Talkoo-
toimintaa järjestetään ihan koko kesän läpi Lilla Ka-
ryllissa jokaisena arkipäivänä ja Meriemyssä arkisin 
maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina. Viikon-
loppuisin (mikäli vapaaehtoisia vain riittää) Merie-
my on avoinna lauantaina ja Lilla Karyll sunnun-

taina klo 12-16. 
Yksin ei siis tar-
vitse jäädä ja 
uudetkin tulijat 
olette tervetul-
leita! Valoemys-
sä on toimintaa 
juhannukseen 
saakka, mut-
ta heinäkuus-
sa Valoemy on 
suljettu.

Aurinkoista
kesää ja Emyssä 
nähdään!
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   Kansikuva: Tuntematon

Emyn kuulumisia

ti 4.6. Palvelukotiin laulamaan

ke 5.6. Lapinlahden vanhaan sairaalaan

to 6.6. Isoon Vasikkasaareen

su 9.6. Puutarhajuhlat

ti 11.6. Mölkkyturnaus Helmissä

ke 12.6. Terveysluontopolun avajaiset

to 13.6. Päiväristeily Tallinnaan

pe 14.6. Tai chi & puistopiknik

ti 18.6. Minigolfturnaus Taivallahdessa

ke 19.6. Retki Nuuksioon

pe 21.6. Juhannusaatto tuo poikkeuksia

24.-28.6. Leiri Stora Blindsundissa

ke 3.7. Retki Suomenlinnaan
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Emyn kuukausikokous 
sunnuntaina 9.6. noin klo 15 
(Puutarhajuhlan jälkeen) suun-
nitellaan yhdistyksen toimintaa. 
Käymme läpi retkitoiveita ja mui-
ta aloitteita. Kokous on avoin kai-
kille. Aloitteita ja ideoita voi esittää 
kohtaamispaikan aloitelaatikoiden 
tai emy.fi sivujen kautta. Kannattaa 
tulla myös itse mukaan kokoukseen 
kertomaan omasta ehdotuksesta!
Kaikukorttiryhmä on kesätau-
olla ja tapaaminen on jälleen elo-
kuun kuukausikokouksen (la 3.8.) 
jälkeen.

Emyn puutarhajuhla su 9.6.
Kokoonnumme juhlimaan Lilla Ka-
ryllin puutarhaan sunnuntaina 
9.6. klo 12-15. Juhlissa kohtaam-
me toisiamme, herkuttelemme ja 
nautimme esityksistä klo 12-15. Il-
moittauduthan mukaan ilmoitus-
taulun listan kautta. Juhlan jäl-
keen pidämme Emyn kesäkuun 
kuukausikokouksen.

Lähtisitkö retkelle?

Palvelukotiin laulamaan ti 4.6.
Käymme ilostuttamassa musiikin 
keinoin ihmisiä Suurpellon Kais-
lakodissa klo 17-19. Mikäli sinua 
laulattaa tai haluat muuten vaan 
lähteä mukaan, ota yhteyttä Tuo-
makseen p. 0503107985.

Kesäpäivä Isossa
Vasikkasaaressa to 6.6.
Emy, Espoon liikuntapalvelut, EJY 
ry ja Päivänselvä ry järjestävät avoi-
men kesäpäivän Isossa Vasikkasaa-
ressa. Ensimmäiset veneet lähtevät 
Nokkalasta klo 8.30. Tule sinäkin 
mukaan! Emyn porukkaan pääset 
varmimmin ilmoittautumalla Min-
nalle p. 050 310 7983.

Retki Lapinlahden sairaalaan
Teemme retken Lapinlahden van-
haan sairaalaan ja sitä ympäröi-
vään puistoon keskiviikkona 
5.6. Yhteislähtö sosionomiopis-
kelija Lauran johdolla Lilla Karyl-
lista klo 10.20. Ilmoittaudu etu-
käteen p. 09 859 2057. Retkellä 
saamme pienen opastetun kier-
roksen, jonka jälkeen syömme 
Emystä mukaan otetut eväät. 
Tervetuloa!

Päiväristeily Tallinnaan to 13.6.
Ilmoittautumisaika retkelle on jo 
ohitse ja lisätiedot matkasta on 
lähetetty lähtijöille. Tiedustelut  
Tiina p. 050 310 7987.

Kesäinen Tai chi & puistopiknik
Lagstadin ruusutarhassa pe 14.6. 
klo 11-14. Puistossa saamme ko-
keilla Tai chi'tä, joka on pehmeä, 
kaikille sopiva liikuntalaji, joka li-
sää hyvinvointia ja hyvää miel-
tä. Kokoamme erimaalaisia tarjoi-
luja piknik-liinoille, grillaamme, 
pelaamme ja musisoimme sekä 
nautimme kesästä yhdessä. Yh-
teislähtö Lilla Karyllista klo 10.45. 
Ilmoittautuminen Lilla Karyllin ja 
Meriemyn ilmoitustaulun listoil-
le. Lisätietoja Virpiltä p. 050 310 
7981. Yhteistyössä Trapesa, Emy 
ja Kalliola.

Retki Nuuksioon ke 19.6. teem-
me retken Nuuksioon. Mukaan 
tarvitset juomapullon, säänmu-
kaiset vaatteet ja hyvät kengät. 
Kävelemme noin 7 km vaihtele-
vassa maastossa. Retkellä tarjoil-
laan eväsleivät, makkaraa sekä 
jälkiruoaksi nokipannukahvit ja 
pullaa. Kokoonnumme Lilla Karyl-
lissa klo 9.30, josta matkaamme 
Nuuksioon bussilla 245. Ilmoit-
tauduthan etukäteen Virpille p. 
050 310 7981. Retkioppaaksi mu-
kaan lähtee Olavi.

Päiväretki Suomenlinnaan
Teemme yhdessä muiden Avomielin-
yhdistysten kanssa retken Suomen-
linnaan ke 3.7. Retkellä vietämme 
aikaa yhdessä, kuvaamme Avomie-
lin-lehteen kuvitusta, syömme eväitä 
nyyttärihengessä ja nautimme mai-
semista säällä kuin säällä. Lähde sinä-
kin mukaan ja ilmoittaudu Tiinalle p. 
050 310 7987.

Avomielin turnauksia on 
tulossa, ilmoittaudu mukaan 
Emyn joukkueeseen!
Avomielin mölkkykisat Pasilan Helmi-
talolla järjestetään ti 11.6. klo 11.30 
ja Majakan järjestämä minigolf-tur-
naus Taivallahden minigolfissa (sää-
varauksella) ti 18.6. klo 14. Jouk-
kueet kokoaa Virpi p. 050 310 7981, 
joten ilmoittaudu hänelle!

Juhannus saaressa
Stora Blindsundin saaressa järjeste-
tään juhannusaattona pe 21.6. toi-
mintaa ja yhdessäoloa. Emyläiset 
olette tervetulleita mukaan. Ilmoit-
tauduthan ennakkoon Kaj Järvisalol-
le, p. 050 552 1049.

Puutarhapalsta
Emyn ja Espoon kaupungin yhteisel-
lä puutarhapalstalla on toimintaa lä-
pi kesän. Toiminnasta kiinnostuneet 
voivat ottaa yhteyttä Minna Kettu-
seen p. 050 310 7983.

Lisää ajankohtaisia löydät 
muun muassa sivuilta 
7 ja 14. Muistathan 
myös arkipäivisin läpi 
kesän järjestettävän 
talkootoiminnan (katso 
sivu 4).

Ajankohtaisia
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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 useimmiten 
 sunnuntaisin 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 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
 useimmiten 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.

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

        Ethän jää yksin? Tervetuloa Emyyn!

Emyn kohtaamispaikat
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Kohtaamispaikka Valoemy
Sisäänkäynti on Maapallonkujan puolelta 
kävelytieltä (osoite Maapallonkatu 8 E-F).

Kohtaamisia ja jutustelua kaikille
Tule piipahtamaan hetkeksi tai jää kans-
samme olemaan pidemmäksi aikaa. Tarjolla 
on ainakin kahvia, teetä ja seuraa.
 Avoimia ovia järjestetään juhan-
nukseen saakka. Juhannuksesta lukien hei-
näkuun ajan Valoemyn avoimia ovia ei jär-
jestetä. Kohtaamispaikat Meriemy ja Lilla 
Karyll ovat avoinna läpi kesän. Valoemyn 
toiminta aktivoituu jälleen elokuun alussa.

Valoemy avoinna kesäkuussa seuraavasti
• maanantaina 3., 10. ja 17.6. klo 12-17
• torstaina 6., 13. ja 20.6. klo 9-15
• perjantaina 7. ja 14.6. klo 9-15 

Terveysluontopolun avajaiset
Tervetuloa Olarin uuden Terveysluontopo-
lun avajaisiin! Juhlimme yhdessä toteutta-
mamme Terveysluontopolun avajaisia kes-
kiviikkona 12.6. klo 15.
 Sisääntulo polulle on Ylismäentien 
ja Olarinkadun risteyksessä olevalta parkki-
paikalta, josta alkaa kuntorata. Avajaistilai-
suus on ensimmäinen rastilla ”Hillittömät 
hiidenkivet”, joka sijaitsee noin 500 metrin 
päässä parkkipaikalta. Avajaisseremonian 
jälkeen on mahdollista kiertää 2,5 km pitkä 
reitti yhdessä.
 Tapahtuma on kaikille avoin!

Ryhmiä Valoemyssä

Ikääntyvien maahanmuuttajien kotou-
tumista tukeva ryhmä maanantaisin klo 
9.30-11.30 jatkuu 17.6. asti Valoemyssä. 
Tulkkaus darin ja arabian kielellä. Lisätietoja 
Virpiltä p. 050 310 7981.

Seksuaalisuuden teemaryhmä
Tervetuloa kaikille avoimeen ryhmään kes-
kustelemaan, jakamaan ja oppimaan sek-
suaalisuuteen liittyvistä teemoista. Ryhmä 
kokoontuu Valoemyssä neljä kertaa maa-
nantaisin 27.5., 3.6., 10.6. ja 17.6. klo 16-
17.30. Jokainen kerta rakentuu yhden eri 
seksuaalisuusteeman ympärille. Lämpimäs-
ti tervetuloa toivottaen seksuaalineuvoja-
opiskelijat Tiina Manninen ja Johanna Soini.

Porinaporukka 60+
Suomen Asumisen Apu ry ja Olarin seura-
kunta järjestävät Porinaporukka-ryhmä-
toimintaa yhteistyössä Emyn kanssa yli 
60-vuotiaille Valoemyssä tiistaisin klo 10-
12. Kesäkuussa kokoontumiset 18.6. saak-
ka. Tervetuloa, ilmoittautua ei tarvitse!

Älylaitteet tutuiksi
Torstaina 6. ja 13.6. klo 10-11 opetellaan 
yhdessä älylaitteita. Tutustutaan kännykän, 
tietokoneen tai tabletin käyttöön sekä poh-
ditaan mahdollisiin pulmiin ratkaisuja.

Nuorten aikuisten olotila
torstaisin ja perjantaisin klo 15-18 hen-
gaillaan, jutellaan, pelataan tai inspiroidu-
taan jostain ihan uudesta nuorten aikuisten 
(18-32-vuotiaat) kesken.

Kesän jälkeen Valoemyssä käynnistyy run-
saasti uutta toimintaa. Ehdotuksia kannat-
taa esittää Emyn kuukausikokouksessa tai 
ottamalla yhteyttä Tiinaan p. 050 310 7987.
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Kesäkuun ryhmätoiminta

Maanantai

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

Jalkapalloa
Jalkapalloa pelataan 
läpi kesän kaksi ker-
taa viikossa. Pelaami-
nen on maksutonta 
ja pääasiana on haus-
kanpito. Kaikki kiin-
nostuneet taidois-
ta riippumatta mukaan pelaamaan! 
Tiedustelut Kaj Järvisalo, p. 050 552 
1049.
• Maanantaisin Laaksolahden te-

konurmella klo 15-16.30.
• Torstaisin klo 16-17.30 Keski-

Espoon tekonurmella (ei treene-
jä 20.6.).

Tiistai

Leivotaan Meriemyssä
Meriemyssä leivotaan yhdessä tiis-
taisin klo 10-12 vielä 4.6., 11.6. ja 
18.6. Tule mukaan! 

Yleisurheilutreenit

Keski-Espoon kentällä treenataan 
yleisurheilua tiistaisin klo 14-16, 
ajalla 18.6.-30.7. Tapaaminen klo 
13.45 Lilla Karyllissa, josta siirrytään 
kentälle yhtä matkaa.

Keskiviikko

Askartelupaja
Askartelupaja järjestetään ajalla 
19.6.-28.8.2019 Villa Apteekin ylä-
kerrassa keskiviikkoisin klo 13-15. 
Askartelua eri teemoista ja materi-
aaleista. Mukana Mirva, tervetuloa!

Keskusteleva teehetki 
Keskusteleva teehetki kokoontuu 
Lilla Karyllissa keskiviikkona 12.6. 
klo 16.30-18. Tervetuloa mukaan!

Torstai

Meren ja taivaan välillä - 
diakonin ohjaama ryhmä

Tervetuloa keskustelemaan kaikes-
ta maan ja taivaan välillä Espoon-
lahden seurakunnan diakonin Liisa 
Pohjosen ohjauksella parittomien 
viikkojen torstaisin klo 14-15.30 Me-
riemyssä (ei 18.7.). Tervetuloa!

Hei, huomaathan myös Va-
loemyn ryhmät sivulta 5!

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. Yhteistyössä HYKS 
Jorvin alueen psykiatria.
Tulevien ryhmäkertojen teemat:
• 6.6. lähiluontoretki
• 13.6. mölkkyä
• 20.6. muovailua
• 27.6. leivontaa
• 4.7. askartelupaja

Perjantai

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. 
• Perjantaina 31.5., 7.6. ja 14.6. 

klo 13-14.15 ESKOn salissa 
(Pappilantie 2) Ilmoittauduthan 
perjantain ryhmään ennakkoon 
Titalle p. 050 310 7982.

Kävelylenkkiryhmä 
Eikö tule lähdettyä yksin lenkille? 
Ei se mitään, porukassa se on muu-
tenkin hauskempaa! Yhteislähtö kä-
velylenkille Lilla Karyllista perjan-
taisin  klo 15 (ei 21.6.). Lisätietoja 
Tuomakselta p. 050 310 7985.

Useimmat Emyn ryhmät pitävät kesällä taukoa. Ryhmien syyskausi käynnis-
tyy elo-syyskuun taitteessa ja syksyn 2019 ryhmäkalenteri julkaistaan syys-
kuun alussa. Tältä sivulta näet Emyn ryhmät kesäkuun 2019 ajalta.

Huomaathan, että Valoemyn ryhmät on esitelty edellisellä sivulla ja nuorten 
aikuisten ryhmätoiminnat sivulla 8.

   Ethän jää yksin? Olet tervetullut mukaan!
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Emyn jäsenten kesäleirit

Emy järjestää jäsenilleen kesäleirin Stora Blindsundin saaressa Nuottaniemen edustalla 24.-28.6.2019. Saarella on 
vanha pitsihuvila, sauna, tenniskenttä ja ulkovessat. Leirillä yövytään joko sisällä huvilassa tai teltassa ulkona. Ruo-
at ja muut järjestelyihin liittyvät askareet tehdään leirillä talkoohengessä. Leiri ei sovellu liikuntarajoitteisille. Leirin 
hinta on 45€/Emyn jäsen.
 Hae mukaan leirille soittamalla Tiinalle p. 050 310 7987 (ajan 3.-10.6.2019 puitteissa). Leirin suunnittelutapaa-
minen pidetään pe 14.6. klo 14 Lilla Karyllissa, jolloin suunnitellaan leiriviikon syömiset, ohjelma ja yöpymispaikat.

Emyn kesän toinen leiri järjestetään Sierlan leirikeskuksessa 26.-30.8. Sierlan vanhassa kyläkoulussa järven rannal-
la järjestettävällä leirillä huolehditaan ateriat ja muut järjestelyt talkoovoimin. Hakuaika Sierlan leirille tulee ole-
maan ajalla 1.-15.8.2019 ja jäsenten omavastuuhinta leiristä on 45€. Lisätiedot ja hakuohjeet näet viimeistään elo-
kuun tiedotteessa.

Kehitetään yhteisiä asioita

Tule mukaan Emyn yhteiskehittäjäryhmään! Lilla Karyllin tupakkapaikan järjestelyistä järjestetään yhteiskehittäjä-
ryhmän tapaaminen keskiviikkona 12.6. klo 13.30-15 Lilla Karyllissa. Ajatuksena on lisätä pihan viihtyisyyttä ja mah-
dollistaa savutonkin oleilu puutarhassa. Tule kahville ja ideoimaan vaihtoehtoja! Ilmoittautuminen Virpille p. 050 
310 7981. Mukaan voi hakeutua kuka haluaa.
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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 sisäl-
töä. Järjestämme myös ystäväryhmätoimintaa Espoossa. Ystäväryhmät ovat tauolla tai kokoontuvat omatoimises-
ti kesä-elokuussa.

Ota yhteyttä!

• Virpi Guttorm p. 050 310 7981 tai virpi.guttorm(at)emy.fi
• Tuomas Roito p. 050 310 7985 tai tuomas.roito(at)emy.fi

Nuori aikuinen, tuu messiin!

Nuorten aikuisten 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 torstaina 6.6. ja 13.6. klo 15-18 sekä perjan-
taina 7.6. ja 14.6. klo 15-18. Tuu messiin ottamaan Oloti-
la omaksesi! 

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

Roolipeliryhmä

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

Kuntosaliryhmä
Kuntosaliryhmä kokoontuu 19.6. saakka Leppävaaran 
urheiluhallissa keskiviikkoisin klo 16–17. Lisätiedot ja il-
moittautuminen: p. 050 312 5193 tai arttu.poyhtari(at)
emy.fi.

Lisätietoja Tuu messiin! -hankkeesta

Tilaa hankkeen uutiskirje laittamalla sähköpostia osoit-
teeseen messissa(at)emy.fi. Lisätietoja hankkeesta löy-
tyy myös netistä: emy.fi/nuoret-aikuiset

Kehitämme 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.

Kutsumme Emyyn
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Tunnetko jo Celian?

Celia -kirjasto on tarkoitettu kaikil-
le lukemisesteisille, joille tavallisen 
kirjan lukeminen on vaikeaa.  Aikai-
semmin Celia oli vain näkövammai-
sille tarkoitettu palvelu. 

Nykyään palvelua voivat käyttää 
kaikki, jotka kokevat tavallisen kirjan 
lukemisen vaikeaksi sairauden, vam-
man tai esimerkiksi lukivaikeuden 
vuoksi. Jos lukemiseen keskittymi-
nen on vaikeaa, tai vaikka kirjan pi-
täminen on raskasta, Celia -kirjasto 
voi olla hyvä vaihtoehto. Celia palve-
lun kehittäjät haluavat saada hyvät 
kirjat kaikkien saataville. Kehittäjien 
tavoitteena on, että jokainen saisi 
yhdenvertaisesti tuntea sen muka-
van tunteen, kun löytää hyvän kir-
jan. Celia -palvelu on osa opetus- ja 
kulttuuriministeriön hallinnonalaa.

Celian -äänikirjojen käyt-
täjäksi pääsee ilmoittau-
tumalla kirjaston neuvon-
taan. Oma ilmoitus Celia 
-palvelun tarpeesta riittää. 
Myös toisen puolesta voi 
sopia Celia -asiakkuuden 
valtakirjalla. Asiakkuuden 
sopimisen jälkeen Celian 
asiakas voi käyttää palve-
lua verkkopalveluna tieto-
koneella, tabletilla tai äly-
puhelimella. Myös CD:itä 
on saatavilla, jos verkko-
yhteyden saaminen on 
vaikeaa. Palvelun käyttö-
ohjeet saa ilmoittautues-
sa kirjaston neuvontaan.

Celia -kirjastosta voi lainata ääni- ja 
pistekirjoja. Tällä hetkellä Celian va-
likoimassa on yli 40 000 eri alojen 
äänikirjaa. Celiasta löytyy aikuisten, 
nuorten ja lasten kaunokirjallisuut-
ta, tietokirjallisuutta sekä oppikirjoja 
koululaisille ja opiskelijoille. Valikoi-
masta löytyy paljon uutuuskirjoja, ja 
esimerkiksi Tiede lehtiä. Celiasta kir-
jallisuuden lainaaminen on täysin 
maksutonta.

Äänikirjojen kuuntelu on hyvä ren-
toutumiskeino. Joskus öisin, jos 
vaikkapa unen saaminen ei onnistu, 
voi äänikirjan kuunteleminen hel-
pottaa. Tulee ainakin levättyä, jos ei 
nukuttua. Äänikirjoja on myös help-
po vaihtaa lennosta, jos kuunnelta-
va kirja ei tunnukaan omalta.

Celiassa riittää kuunneltavaa jokai-
seen makuun. Joskus esimerkiksi lu-
kijan ääni saattaa alkuun ärsyttää,  
mutta kirjan edetessä ääneenkin 
usein tottuu. Keskittymistaito kirjo-
jen kuunteluun harjaantuu kuunte-
lun edetessä.

Kuunnelmia ja äänikirjoja on saata-
villa maksutta myös Yle Areenassa, 
Youtubessa, Suplassa,  ja kirjastot.
fi -palvelussa. Maksua vastaan ää-
nikirjoja taas löytää ainakin Story-
tell, Nextstory ja BookBeat -nimisis-
tä palveluista.

Tietoja kokosivat Kristina, Kaija, 
Helena, Elina ja Tiina

Kirjallisuudesta voi nauttia, vaikka lukeminen olisi vaikeaa.
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Emyläisten kynistä

Kesä

Halki metsien,
halki suurten järvien, merien ja soiden
taivallan kesää kohden.

Muuttolinnut tuovat kevään,
on vielä hetki kesään
aurinkoiset säät tuovat kesän lämpöisen
on tuttu tuoksu kesäinen.

Monta on meitä matkaajaa,
kesää kohti kulkijaa.
Kasvit ja eläimet loistavat kera auringon,
linnut ja hyönteiset siivittävät valon.

Tervetuloa kesä!

Anne

Selittämätöntä 

Rakkautta ei voi sanoilla selittää.
Se ei ole myöskään määränpää.
Rakkaus tulee kun sitä vähiten odottaa
 ja kohteeseen ei vaan voi pakottaa.
Kun löydät tunteen tuon ymmärrät,
että sille myös virheen suot.
Vaikka pahalta välillä tuntuukin,
niin rakkaus voittaa kuitenkin.
Järki sanoo muuta,
mutta sydän peittää sanat ja huutaa muuta.
Mahdollisuuden uuden tuon annat,
ja muutoksen kaikkeen luot.
Vain muutoksen kautta toimii tää, 
ja vihdoin sydän sen sunkin ymmärtää.

Tiia Hachad

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
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Pysyykö kynä kädessäsi?

Emy julkaisee kerran kuukaudessa tämän tiedotteen, "Emylehden" eli EMY-tiedotteen. Lehteen kootaan Emyn kun-
kin kuukauden toiminta ja kerrotaan, miten helposti mukaan pääsee. Samalla tämä tiedote on kuitenkin Emyn jä-
senlehti ja suo mahdollisuuden omien kirjoitusten julkaisemiseen.

Kirjoitukset voivat olla kokemuskertomuksia vaikka siitä, kun on ensi kertaa tullut Emyn toimintaan. Kirjoitukset voi-
vat olla runoja tai uutisia. Ne voivat olla myös tietopuolisia tekstejä jostakin tärkeästä aiheesta. Julkaistavaksi tarkoi-
tettu materiaali voi olla myös mustavalkoisia valokuvia, maalauksia ja piirroksia sekä esimerkiksi sarjakuvia.

Tiedotteeseen tarkoitettu aineisto tulee olla toimitettu Tiinalle edellisen kuukauden puoliväliin mennessä. Toimitat-
han aineiston sähköpostilla tiina.pajula(at)emy.fi tai perinteisellä postilla osoitteella Tiina Pajula Pappilantie 7, 02770 
Espoo. Toki voit myös toimittaa aineiston henkilökohtaisesti.

Emy tekee yhteistä lehteä yhdessä pääkaupunkiseudulla toimivien mielenterveysyhdistysten kanssa. Avomielin-yh-
teistyössä ovat Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry, Tukiyhdistys Majakka ry, Vantaan Hyvät Tuulet ry, Tukiyhdistys 
Karvinen ry, Psykosociala föreningen Sympati rf ja Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Avomielin-lehti ilmestyy  syksyl-
lä Mielenterveysmessuille ja se julkaistaan myös internetissä osoitteessa avomielin.fi. Mikäli haluat mukaan teke-
mään lehteä, otathan siinäkin tapauksessa yhteyttä Tiinaan.

Omainen, ota talteen syksyn ryhmäkerrat
Emy ja Espoonlahden seurakunta järjestävät yhteistyössä teemailtoja mielenterveystoipujien omaisille ja läheisille. 
Illat järjestetään kohtaamispaikka Meriemyssä. Illat ovat avoimia ja mukaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Merk-
kaa syksyn illat jo nyt kalenteriisi ja tule mukaan. Teemaillat järjestetään torstaina 26.9., 24.10. ja 28.11. klo 17.30.

Espoon Kilossa kokoontuu jakamiseen ja keskusteluun pohjaava ryhmä Edistian tiloissa. Syksyn kokoontumiset ovat 
torstaina 19.9., 10.10., 14.11. ja 12.12. klo 17.30. Joulukuun kerta tulee olemaan ryhmien yhteinen ja se järjestetään 
Emyssä. 
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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 10-12 sekä pe klo 

12.30-14. Kelakortti ja oma kassi mukaan.

Espoonlahden seurakunta
Espoonlahden kirkko (Kipparinkatu 8)
• elintarvikejakelu ma, ke ja pe klo 9 Espoonlahden 

kirkko (Kipparinkatu 8), vuoronumerot arvotaan klo 
8.40.

Hyvä Arki ry
Siltakuja 3 B
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 
toisena ja neljäntenä perjantaina ja käynnin yhteydessä 
tarjoaa ilmaisen diakonialounaan klo 11 osoitteessa 
Muurarinkuja 1 Leppävaarassa.

  Diakonia- ja kappelilounaat

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

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 on kesäkuun 
tauolla Tule jälleen 4.7. lukien keskustelemaan 
kahvikupin äärelle torstaisin klo 12.30–14 Tapiolan 
kirkon olohuoneeseen. Kohtaamispaikassa 
mukana diakonissa Sanna Pihlaja p. 050 452 2874. 
Kohtaamispaikka on tarkoitettu kaiken ikäisille.

Torstaipiiri Suvelan kappelilla (Kirstintie 24) 
parillisten viikkojen torstaisin klo 15-16. Torstaipiiri 
mielenterveyskuntoutujille on avoin ryhmä, johon 
ei tarvitse ilmoittautua eikä sitoutumista vaadita. 
Olet lämpimästi tervetullut mukaan, mikäli omaan 
mielenterveyteen liittyvät kysymykset kiinnostavat tai 
kaipaat vertaistukea omaan tilanteeseesi. Tiedustelut 
esimerkiksi mahdollisesta kesätauosta p. 050 438 
0189.

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

Meren ja taivaan välillä -ryhmän tiedot sivulta 6.

Lisätietoa: www.espoonseurakunnat.fi

 Ryhmätoimintaa seurakunnissa

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

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

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

• Muissa seurakunnissa ovat diakonia- ja kappelilou-
naat jo kesätauoillaan. Toiminnat palavaat normaa-
leiksi jälleen elo-syyskuussa. Tarkemmat tiedot saa-
nee kysymällä seurakunnasta suoraan.

Muita vertaistukitoimijoita Espoossa

Äidit irti synnytysmasennuksesta 
Avoin vertaistukiryhmä Nöykkiön neuvolassa (Oxfo-
tintie 8) kokoontumiset kerran kuussa klo 18-20 kes-
kiviikkoisin vielä 12.6. Ilmoittaudu p. 040 759 8941 tai 
klonnqvist(at)gmail.com tai tsalomki(at)gmail.com

Mieli maasta ry
Vertaistukiryhmiä masentuneille www.mielimaastary.fi 
Ryhmä Tapiolan kirkolla keskiviikkoisin klo 18-20.45. Tie-
dustelut: Mieli Maasta ry:n toimisto, 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 www.etelansyli.fi

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

  Diakonia- ja kappelilounaat

 Ryhmätoimintaa seurakunnissa

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

Avoinna
• arkisin klo 10-14
• Heinäkuussa suljettuna remontin vuoksi

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

 Elintarvikejakelua perjantaisin klo 10 alkaen.

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.

Asukastalo
Kylämaja
Matinkatu 7, Matinkylä
p. 050 430 3112 

Avoinna
• 3.-14.6. ma-pe klo 9-15
• 17.6.-2.8. suljettu
• 5.-30.8. klo 9-15

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

 kylamaja.fi & facebook.com/kylamaja
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Saareen saunomaan

Stora Blindsundiin pääsee saunomaan ja uimaan. Soutuvene noutaa saunojat Nuottaniemen venesataman (Nuotta-
tie 19, Matinkylä) itäreunan laiturista.
• Parittomilla viikoilla keskiviikkoisin on naistenvuoro (haku laiturilta klo 18).
• Parillisilla viikoilla keskiviikkoisin on sekä miesten että naisten vuorot. Miehet saunovat klo 17-18.30 (ha-

ku laiturilta klo 17) ja naiset saunovat klo 18.30-20 (haku laiturilta klo 18).
Saunamaksu on 3€. Pakkaa omat saunomistarvikkeet, laudeliinat ja eväät mukaan. Lemmikkieläimiä ei voi saareen 
tuoda. Saaressa on makkaranpaistomahdollisuus, tarjolla on kahvia ja teetä. Järjestäjä: SeKaVa (seurakunnat, kau-
punki, vapaat järjestöt). Lisätietoja p. 044 068 8068.

Yhteinen retki saareen

Teemme päiväretken Stora Blindsundin saareen yhdessä muiden Avomielin-yhdistysten kanssa keskiviikkona 10.7. 
Ilmoittaudu mukaan Tiinan kautta (p. 050 310 7987). Retkipäivään kuuluu yhdessäoloa saaressa, grillausta ja ruokai-
lua sekä saunomista ja uimista. Saareen kuljetaan soutuveneillä. Retki ei sovellu henkilöille, joilla on haasteita liikku-
misen kanssa. Tarkemmat tiedot retkestä heinäkuun lehdessä.

Kulttuuri- ja yleisurheilupäivät

Mielenterveyden keskusliiton Kulttuuri- ja yleisurheilupäivät "Kujjeita ja kilipaeluja" järjestetään 23. – 25.8.2019 
Leppävirralla. Tarkempaan ohjelmaan voit tutustua verkossa osoitteessa: www.mtkl.fi/toimintamme/kulttuuri-ja-
yleisurheilupaivat/ tai Lilla Karyllin/Meriemyn ilmoitustaulujen avulla.

Emyssä suunnitellaan Emyn jäsenille suunnattua retkeä Leppävirralle, mikäli ryhmä saadaan kasaan. Mikäli olisit 
lähdössä mukaan, hae mukaan porukkaan soittamalla Eeva Leinoselle p. 050 310 7984. Mietithän valmiiksi ennen 
soittoasi, mihin lajeihin ja mihin työpajoihin olisit osallistumassa.

Emyn retkiryhmään hakeutuminen tapahtuu ajalla 3.6.- 20.6.2019!
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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. 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
Varapuheenjohtaja Janne Ruuhela
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.

Vinkki: katso Kaikukorttiin liittyvät menotärpit emy.fi




