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Emyn kuulumisia
Lokakuussa lotisee. Sataa, sataa ropisee.
Kellastuu jo koivunlehti, pimeäkin tulla ehti.
Lokakuinen tervehdys Emystä! Tämä EMY-tiedote on
pullollaan yhdistystoimintaa, menoja ja tekemistä, jotta
sinä voisit osallistua ja saada uusia ystäviä. Toisaalta Emyssä on myös lupa olla osallistumatta, olla vain. Tärkeintä on
lähteä liikkeelle ja hakeutua ihmisten seuraan, sitä me ihmiset tarvitsemme, ja vertaistuki auttaa toipumaan.
Muiden seura lämmittää myös silloin, kun ulkona kesäkengät kastuvat ja kostea asvaltti kiiltää keinotekoisessa valossa. Kuulumisten vaihto, ja kupillinen teetä
maistuvat Emyn kohtaamispaikassa erityisen hyvältä silloin, kun kevyt takki ei enää tunnu riittävän, ja ulkona viimeinenkin pudonnut koivunlehti paljastaa oksiston jännittävät kiemurat vasten kelmeää taivasta.
Syksyisten luontohavaintojen ohella haluan kertoa sinulle, että tällä hetkellä kaikkiin Emyn säännöllisesti kokoontuviin ryhmiin toivotetaan tervetulleeksi lisää
osallistujia eli mukaan vielä mahtuu. Kannattaa huomioida erityisesti iltaisin kokoontuvat ryhmät, kuten runoryhmä, karikatyyriryhmä ja elämäkerrallinen kirjoitusryhmä
sekä Meriemyn kuvataideryhmä. Iltatoimintaa on toivottu, ja toiveeseen on vastattu. Iltatoimintaan ennätät mukaan, vaikka olisit päivisin varattuna. Näin lokakuussa on
kuitenkin syytä huomioida, että koululaisten syyslomaviikko (viikko 42) peruuttaa peruskoulujen liikuntasaleissa
ja ESKOn salissa kokoontuvat ryhmät. Muutoin syyslomaviikko ei vaikuta Emyn toimintoihin, vaan yhdistystoiminta pyörii tavallisen aktiiviseen tapaansa.
Asunnottomien yötä vietetään keskiviikkona
17.10. YK:n kansainvälisenä päivänä köyhyyden poistamiseksi. Asunnottomien yön liike muistuttaa tarvittavista
toimista tuon tavoitteen saavuttamiseksi. Emy on järjestämässä Espoon Asunnottomien
yötä tänä vuonna sekä Kivenlahdessa että Espoon keskuksessa,
tule mukaan!
Tässä kuussa tarjolla on
yhtä sun toista teatteriretkestä
marttailuun ja pihatalkoista ensi keväänä järjestettävän tuetun
loman (Solaris-loma) hakuajan
käynnistymiseen. Huomaathan
myös jäsenistölle osoitetun kutsun yhdistyksen syyskokoukseen
sekä kaikille tiedotteen lukijoille suunnatun leikattavan ilmaislipun Mielenterveysmessuille.
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Kutsu Emyn syyskokoukseen

Espoo open mic

Emy kutsuu jäsenistönsä yhdistyksen
sääntömääräiseen syyskokoukseen
torstaina 15.11.2018 Emyn tiloihin
Olariin (Maapallonkatu 8 E-F). Aloitamme kokouksen klo 17.30. Tervetuloa paikalle jo klo 16.30 tutustumaan
paikkaan, vaihtamaan kuulumisia ja
nauttimaan tarjoiluista. Kokouksen
esityslista ja muu kokousmateriaali
julkaistaan marraskuussa.

Bändikatselmus Espoo Open mic
järjestetään tiistaina 23.10. klo 1619 Kannusillankadun väestönsuojan Nekassa. Tervetuloa mukaan,
tapahtumaan on vapaa pääsy! Paikan päällä on Emyn järjestämä
kahvio.

Emyn kuukausikokous ja
Kaikukorttiryhmä la 6.10.
Emyn kuukausikokous pidetään Meriemyssä 6.10. klo 13. Kokouksessa
suunnitellaan Emyn toimintaa. Kokous on kaikille avoin, tervetuloa mukaan! Aloitteita ja ideoita voi esittää
kohtaamispaikan aloitelaatikoiden
tai emy.fi sivujen kautta.

Kaikukorttimenoihin yhdessä
Onko sinulla Kaikukortti, mutta yksin ei tule lähdettyä kulttuuritapahtumiin? Tule Meriemyyn lauantaina
6.10. klo 13.30-15 niin käydään yhdessä läpi ajankohtaisia Kaikukortti-kohteita ja perehdytään eri kulttuuriteemoihin alustuksen johdolla.
Samalla on mahdollisuus tutustua ja
parhaassa tapauksessa löytää kavereita, joiden kanssa lähteä vaikkapa
elokuviin, teatteriin, konserttiin tai
taidenäyttelyyn.

Emyn yhteiskehittäjäryhmä
Haluatko tulla kehittämään Emyn
toimintaa? Yhteiskehittämisellä tarkoitetaan kokemustiedon ja ammatillisen tiedon yhdistävää dialogia
toiminnan kehittämiseksi. Emyn yhteiskehittäjäryhmän tarkoituksena
on lisätä osallistujalähtöisyyttä Emyssä entisestään. Ryhmä kokoontuu
perjantaina 5.10. klo 10-12. Hae mukaan ryhmään ottamalla yhteyttä Virpiin p. 050 310 7981.

Matkalle Maarianhaminaan
Emy tekee matkan Maarianhaminaan lokakuussa 10.-12.10.2018.
Kaikille mukaan hakeneille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Tiedustelut Kaide p. 050 552 1049.

Emyn jäsenten syysleiri
Syysleiri järjestetään Espoon seurakuntien leirikeskuksessa Velskolassa (Väentupa) 5.-9.11.2018. Leirin
omavastuuhinta on 60€/osallistuja. Hakuaika leirille oli syyskuussa, mutta voit tiedustella mahdollisia vapaita paikkoja vielä Tiinalta p.
050 310 7987.

Nojatuolimatka Ecuadoriin
Toiveuusintana Lilla Karyllissa perjantaina 26.10. klo 14 katsellaan
kuvia ja kuullaan Tiinan matkasta
Ecuadoriin ja Peruun.

Päiväristeily Tallinnaan
Lähdemme Tallinnaan tiistaina
27.11. Eckerö Linen m/s Finlandialla. Retki kestää aamusta iltaan,
joten arvioithan jaksamisesi etukäteen. Laivamatkan omavastuuhinta on 15€/osallistuja ja retkelle
tulee varata omaa rahaa mukaan
aterioita ja mahdollisia ostoksia
varten. Jos haluat mukaan retkelle, ota yhteyttä Tiinaan (p. 050 310
7987) lokakuun aikana. Voit ehdottaa samalla jotakin vierailukohdetta Tallinnassa. Tarvitset voimassaolevan passin tai kuvallisen
henkilökortin.
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Ajankohtaisia
Haravahumpat Pappilantiellä
Tervetuloa mukaan siistimään yhteistä pihapiiriä torstaina 25.10.
klo 10 alkaen. Talkoisiin osallistujille tarjotaan kiitokseksi yhteinen
keittolounas.

Arkiruoka on järkiruokaa
Meriemyn talkoissa tehdään yhdessä
ruokaa ja saadaan opastusta Uudenmaan Marttojen kotitalouden asiantuntija Hanna Pikkaraiselta. Kurssit
järjestetään pe 5.10. ja 12.10. klo
10. Ilmoittaudu mukaan Meriemyn ilmoitustaulun listalle (tai soittamalla).

Auttajakurssi
SPR järjestää kaikille avoimen auttajakurssin Meriemyssä keskiviikkona
31.10. klo 14-16. Kurssin teemoina
ovat tajuttoman ensiapu, vierasesine kurkussa, haavat ja verenvuodon
tyrehdyttäminen. Osallistujat saavat
kurssista todistuksen, ilmoittaudu
mukaan Meriemyn ilmoitustaulun listalle (tai soittamalla). Tervetuloa!

Lähdetään yhdessä Espoon
kaupunginteatteriin
Teemme retken Espoon kaupunginteatterin huippusuositun Esitystalous-trilogian päättävään Esitystalous 3
– RADIO -näytelmän esitykseen tiistaina 30.10. Tapiolan Revontulihalliin. Teatterilipun hinta on 10€/osallistuja. Jos olet halukas osallistumaan
tälle retkelle, otathan yhteyttä Tiinaan p. 050 310 7987 ajalla 1.-24.10.

Lisää menoja löydät pitkin
poikin tätä lehteä, erityisesti
sivulta 9. Olet tervetullut
mukaan!

Emyn kohtaamispaikat
Emyn kohtaamispaikoissa on tarjolla kohtaamisia ja juttuseuraa, edullista kahvia ja teetä, päivän lehti, tietokone ja
pelejä. Jos toivot yhdistyksen tai kohtaamispaikan esittelyä, soitathan meille etukäteen.
Emyssä ei kysytä diagnoosia eikä lähetettä tarvita. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Kohtaamispaikka
Lilla Karyll

Kohtaamispaikka
Meriemy

Pappilantie 7, Espoon keskus
p. 09–859 2057

Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09–863 2031

Tervetuloa Lilla Karyllin
•
•

Tervetuloa Meriemyyn

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 tuomiokirkosta. Tervetuloa, kohtaamispaikka on kaikille avoin!

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 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

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!

Ota yhteyttä Tiina Pajulaan p. 050 310 7987, jos olet kiinnostunut harjoituspsykoterapiasta. Keskustelut ovat
maksuttomia, ja luottamuksellisia. Opiskelijoille keskustelut ovat harjoitusta ja osa opintoja, ja sinulle ne voivat
parhaimmillaan tuoda apua ja tukea elämään.
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Yhteistyössä kohtaamispaikat
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
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry.

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 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

Emyn Facebookista poimittua:
"1990-luvulla menin ensimmäistä kertaa
Emyyn, mielestäni tärkeimpään paikkaan
Espoossa. Elinikäisiä ystäviä olen sieltä
löytänyt, Emy on aina elämässäni."

Emyn Terassikahvio
Avoinna arkisin klo 9.30 – 14.30
Jorvin sairaala, psykiatrian
yksikkö. Tervetuloa!

Toimintaa omaisille ja läheisille
Omaisten teemaillat jakavat tietoa ja tukea psyykkisesti sairastuneiden henkilöiden omaisille ja läheisille.
Teemaillat järjestetään Emyn kohtaamispaikka Meriemyssä kerran kuussa torstaina klo 18-20.
Yhteistyössä Emy ja Espoonlahdenseurakunta. Tervetuloa!
• 11.10. teemana kuulumisten jakoa sekä tietoa seurakunnasta ja järjestöistä
• 8.11. teemana kuntoutus, vieraana kuntoutuspäällikkö Kimmo Hane Mielenterveyden keskusliitosta
• 12.12. omaisten yhteiset pikkujoulut Lilla Karyllissa klo 17.30.
Espoossa toimii myös omaisten vertaistukeen perustuva keskusteluryhmä. Ryhmän tapaamiset ovat
keskiviikkoina 10.10. ja 14.11. klo 17.30 Eedin yläkerrassa (Kilonkallio 7, Espoo).
5

Tervetuloa mukaan Emyn ryhmätoimintaan!
Liikutaan yhdessä
FC Askel jalkapalloa
Futista pelataan
• maanantaisin klo 15-16.30 Laaksolahden tekonurmella joka
viikko 15.10. saakka.
• maanantaisin klo 15.30-17 Laaksolahden hallissa joka viikko
ajalla 22.10.-17.12.
• keskiviikkoisin pelataan futsalia
Storängens skolan salissa (Rehtorikuja 4) klo 17-18 (ei treenejä 17.10.).
Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana on hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet taidoista riippumatta
mukaan pelaamaan! Tiedustelut Kaj
Järvisalo, p. 050 552 1049.

Sählyä pelaamaan
Sählyä pelataan tiistaisin klo 17-18
(ei 16.10.) Koulumestarin koulun salissa sekä torstaisin klo 20.30-21.30
Omnian ammattiopiston salissa (ei
18.10. ja 6.12.). Mukaan sählytreeneihin tarvitset sisäkengät ja rennot
vaatteet. Pelaaminen on maksutonta. Niin mailan kuin pallonkin saat
tarvittaessa lainaksi.

Itämainen tanssi naisille
Itämaista tanssia tanssitaan naisten
kesken tiistaisin klo 18-19 Lagstads
skolan salissa (ei 16.10.). Mukaan
tarvitset sisäkengät tai sukat sekä
rennot vaatteet. Vetäjänä Heta. Ilmoittauduthan mukaan etukäteen
Hannalle p. 050 310 7980.

Tule joogaamaan

Sulkapalloa pelaamaan

Lempeää ja kaikille sopivaa hathajoogaa maanantaisin klo 17-18
Lagstads skolan salissa (ei 15.10.).
Perjantaisin joogataan klo 13-14.15
ESKOn salissa (Pappilantie 2) (ei
19.10.).
Ilmoittauduthan perjantain
joogaryhmään ennakkoon Titalle p.
050 310 7982. Maanantain joogaan
ei tarvitse ilmoittautua. Joogaamista varten pue yllesi mukavat ja joustavat vaatteet, ja ota mukaan oma
pyyhe tai ohut viltti. Muistathan olla syömättä ja juomatta puoli tuntia
ennen ja jälkeen joogan. Tervetuloa!

Sulkapalloa pelataan keskiviikkoisin
klo 19.30-21 Meritorin koulun salissa (ei 17.10.). Olet tervetullut mukaan, mailan ja pallon saat tarvittaessa lainaksi.

Keilaus

Emyläisten avoin kuntosalivuoro on
perjantaisin klo 16-17 Kannusillanmäen väestönsuojan kuntosalissa.
Mukaan tarvitset sisäkengät, rennot
vaatteet, pyyhkeen ja peseytymistarvikkeet. Tarvittaessa saat hieman
opastusta laitteiden kanssa, joten
rohkeasti mukaan vaan!

Emyn keilausryhmä järjestetään kerran kuussa tiistaisin klo 14 Tapiolan
keilahallissa: 9.10. ja 13.11. Ilmoittauduthan keilaukseen erikseen
soittamalla p. 09-863 2031 tai kirjoittamalla nimesi Emyn ilmoitustaulun
listalle. Tule mukaan, keilaaminen
on hauskaa ja mukaan kyllä mahtuu!

Vesiliikuntaa yhdessä
Vesijuoksua tai uintia harrastetaan
yhdessä torstaisin Keski-Espoon uimahallissa. Tavataan uimahallin aulan sohvien luona klo 15.30. Tiedustelut Karilta p. 050 367 2676.

Emyn kuntosalivuoro
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Kulttuuria, harrastuksia
ja yhteistä tekemistä
Teatteriryhmä
Emyn teatteriryhmä kokoontuu
maanantaisin klo 13.30-15 ESKOn
salissa (Pappilantie 2) (ei 15.10.).
Ryhmässä harjoitellaan ilmaisutaitoa ja näyttelemistä teatterikoulun opettajan ohjauksessa. Ilmoittaudu mukaan ryhmään Hannan
kautta p. 050 310 7980. Tervetuloa
porukkaan!

Elämäkerrallinen
kirjoitusryhmä
Ryhmässä käydään läpi omaa elämää innostavien kirjoitusharjoitusten avulla. Kirjoitamme ja keskustelemme yhdessä luottamuksellisesti.
Sinun ei tarvitse olla taitava kirjoittaja, kokeilunhalu riittää. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 17-19
Meriemyssä joka viikko 28.11. saakka. Ryhmä on kurssimuotoinen, ja
mukaan mahtuu vielä, joten ota yhteyttä Hannaan p. 050 310 7980 ja
tule mukaan!

Runoryhmä
Runoryhmässä opettelemme erilaisia runouden tekniikoita ja teemme
kirjoitusharjoituksia. Keskustelemme ja jaamme tekstejä. Et tarvitse
osaamista, vaan kiinnostus riittää!
Kokoontuminen parittomien viikkojen torstaisin klo 17.30-19 Lilla Karyllissa 13.9.-22.11.2018. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Elävä äänikirja
Elävä äänikirja lukee kirjaa Meriemyssä parittomien viikkojen perjantaisin klo 14 (14.9.-23.11.). Tulethan
kuulolle!

Karikatyyriryhmä

Leivontaan yhdessä

Tukiryhmä ahdistuneille

Ryhmässä opettelemme piirtämään
pilakuvia tunnetuista julkisuuden
henkilöistä. Piirrustusvälineet tarjoaa Emy, mutta halutessasi voit ottaa myös omia välineitäsi mukaan.
Harjoittelemme nopeaa luonnostelua ja ihmisten muuttamista eläinhahmoiksi. Tervetuloa hauskalle
kurssille, jonne mahtuu vielä kivasti mukaan. Kokoonnumme parillisten viikkojen torstaisin klo 17.30-19
Lilla Karyllissa ajalla 6.9.-29.11.2018.

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

Tervetuloa mukaan tukiryhmään
keskustelemaan sekä jakamaan selviytymiskeinoja ahdistukseen. Ryhmä kokoontuu parillisten viikkojen
torstaisin klo 18-19.30 Villa Apteekin yläkerrassa (Pappilantie 5) ajalla
6.9.-13.12.
Ryhmää ohjaa vertaisohjaaja Monika ja psykoterapiaopiskelija Sirpa. Ryhmä toimii avoimella periaatteella, joten tervetuloa
mukaan. Osallistujilta edellytetään
luottamuksellisuutta.

Kuvataideryhmiä kaikille

Kokoonnutaan Meriemyyn perjantaina 19.10. ja 16.11. klo 14 pitämään
yhteistä levyraatia. Tule sinäkin! Levyraadissa analysoidaan, muistellaan ja arvostellaan soitettuja kappaleita. Voit halutessasi ottaa omaa
musiikkia mukaan tai valita kappaleen Youtubesta. Mukana Tiina.

Sielun maisemien maalarit kokoontuvat maanantaisin klo 17-19
Lilla Karyllissa ja Ilon maalarit kokoontuvat tiistaisin klo 16.30-18.30
Meriemyssä. Kuvataideryhmät ovat
kaikille avoimia ja mukaan sopivat
niin aloittelijat ja kokeilijat kuin konkaritkin. Löydetään yhdessä värien
ja kuvataiteen ilo! Ryhmiä ohjaa kuvataiteilija Olavi. Erityisesti Meriemyn ryhmään mahtuu hyvin lisää
osallistujia, joten tervetuloa!

Tule torstain toimintaryhmään
Torstain toimintaryhmän tapaaminen on ryhmän aluksi klo 13.30 Lilla
Karyllissa. Ilmoittauduthan mukaan
p. 050 310 7981 tai p. 050 310 7985.
Lokakuun ryhmäkertojen teemat:
4.10. yhteislaulua, 11.10. maalausta
ja musiikkia, 18.10. kokkailua, 25.10.
puistokävelyä ja Aliasta, 1.11. heijastinaskartelua. Yhteistyössä HYKS
Jorvin alueen Psykiatria. Tervetuloa!

Musiikkiraati & lauluryhmä
Parillisten viikkojen keskiviikkoisin
(5.9.-28.11.) kokoonnutaan Kylämajaan musiikin merkeissä. Musiikkiraadissa klo 12-13 kuunnellaan musiikkia ja keskustellaan Kylämajan
luentosalissa. Lauluryhmässä lauletaan yhteislauluja klo 13-14 Kylämajan pianohuoneessa. Voit osallistua
molempiin tai vain toiseen. Ryhmää
ohjaa Helena, tervetuloa!

Bänditaitoryhmä
Bänditaitoryhmä kokoontuu soittamaan Lilla Karyllin yläkerran musiikkihuoneeseen perjantaisin klo 13-14
musiikkipedagogi Sarin ohjauksella.
Tule mukaan ryhmään!

Levyraati

Kirjastotunti
Meriemyssä järjestetään kirjastotunti kerran kuussa keskiviikkona 24.10., 28.11. ja 19.12. klo 13-14.
Tunneilla kirjaston henkilökunta jalkautuu Meriemyyn ja tilaisuuden
teema vaihtelee lukuvinkkauksesta uusiin tuuliin ja musiikkiin, myös
toivomuksia sopii esittää. Tervetuloa
mukaan!

Tukea ryhmästä
Meren ja taivaan välillä
- diakonin ohjaama
keskusteluryhmä
Ryhmä kokoontuu Espoonlahden
seurakunnan diakonin Liisa Pohjosen ohjauksella parittomien viikkojen torstaisin klo 14-15.30 Meriemyn
sinisessä huoneessa. Tervetuloa!
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Keskusteluryhmä
kaksisuuntaista
mielialahäiriötä sairastaville
kokoontuu parillisten viikkojen tiistaisin klo 18-19.30 Lilla Karyllin olohuoneessa ajalla 4.9.-11.12.
Ryhmä perustuu vertaistukeen ja toimii avoimella periaatteella. Osallistujilta edellytetään
luottamuksellisuutta.

Lokakuun erikoiset
Kävelylenkkiryhmä
Eikö tule lähdettyä yksin lenkille? Ei
se mitään, porukassa se on muutenkin hauskempaa. Tule mukaan iloiseen lenkkiporukkaamme ottamalla yhteyttä Tuomakseen p. 050 310
7985. Lenkkiporukka kokoontuu
viikoittain iltapäivisin vaihtelevina
päivinä.

Sinisen huoneen teehetki
Sinisen huoneen teehetki pidetään
keskiviikkona 10.10. klo 17-18.30 Lilla Karyllissa. Tervetuloa vaihtamaan
ajatuksia elämästä ja ihmisenä olemisesta. Ryhmä perustuu luottamuksellisuuteen ja vertaisuuteen.

Tuu messiin! 18-32-vuotiaille

keh

ittä Emyn
mi
sha
nkk

Emyssä toimii hanke inspiraation, seuran ja toiminnan tarjoamiseksi espoolaisille 18-32-vuotiaille
nuorille aikuisille. Erityisesti tervetulleita ovat yksinäiset tai sosiaalisesti eristäytyneet nuoret
aikuiset, joilla on omaa kokemusta mielenterveys- ja/tai päihdeongelmista.
Hankkeessa työskentelevät Arttu p. 050 312 5193 ja Titta p. 050 310 7982.

Ota yhteyttä ja tuu messiin!
Mukaan kamuryhmään!
Kamuryhmät ovat 18-32-vuotiaille
tarkoitettuja ryhmiä, joissa tutustutaan uusiin ihmisiin yhteisen tekemisen merkeissä. Jokaisesta kamuryhmästä muotoutuu osallistujiensa
näköinen. Tällä hetkellä kamuryhmä
kokoontuu Olarissa Emyn kohtaamispaikassa (Maapallonkatu 8 E-F).
Lokakuun puolivälissä aloittaa toinen kamuryhmä Espoon me-talolla (Terveyskuja 2 B). Kysy lisää Titalta tai Artulta ja tuu messiin!

eet

Peliryhmä

Olarin kohtaamispaikassa (Maapallonkatu 8 E-F) perjantaisin klo 1518. Ryhmässä pelaillaan lautapelejä yhdessä, voit tuoda myös omia
pelejäsi. Ryhmä on avoin kaikille
18-32-vuotiaille lautapeleistä, korttipeleistä tai muuten vain peleistä
kiinnostuneille.

Kuntosaliryhmä

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

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! Vetäjinä Titta ja Sanna. Kysy
lisää Titalta p. 050 310 7982 tai titta.
huuskonen(at)emy.fi

Kutsu yksinäisille 29-65-vuotiaille
Kutsu-hankkeen ystäväryhmätoiminta on tarkoitettu yksinäisille tai sosiaalisesti eristäytyneille 29-65-vuotiaille, jotka eivät vielä ole Emyn toiminnan piirissä, mutta kaipaavat elämäänsä ihmisiä ja mielekästä tekemistä.
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

Ystäväryhmiä kokoontuu eri puolilla Espoota
•
•
•
•
•
•

Espoon keskuksessa maanantaisin klo 10.30-12.30
Espoon keskuksessa keskiviikkoisin klo 15-17
Espoon keskuksessa torstaisin klo 12.15-13.45
Leppävaarassa parittomien viikkojen maanantaisin klo 15-17
Matinkylässä maanantaisin klo 14-15.30
Kivenlahdessa tiistaisin klo 13-15

Uusi Onnellisuuden jäljillä -ryhmä alkaa

Haluatko arkeesi lisää voimavaroja ja iloa? 31.10. alkaa 5 kerran suljettu Onnellisuuden jäljillä -ryhmä. Ryhmä on
tarkoitettu ensisijaisesti 29-65-vuotiaille henkilöille, jotka kaipaavat iloa ja uusia ihmisiä elämäänsä, eivätkä vielä
ole mukana Emyn toiminnassa. Ryhmässä tutustumme toisiimme ja etsimme myönteisiä tunteita erilaisin menetelmin, mm. HEHKU-tunnepalikoita käyttäen. Ryhmä kokoontuu klo 15-17 Tapiolan kirkolla keskiviikkoisin: 31.10.,
7.11., 14.11., 21.11. ja 28.11. Ryhmää ohjaavat ja Virpi Emystä ja diakonissa Sanna Kohtala Tapiolan seurakunnasta.
Lisätiedot ja haku 26.10. mennessä: virpi.guttorm(at)emy.fi, 050 310 7981.
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Menoja ja uutisia

Lähde mukaan Olavi Fellmanin näyttelyyn

Teemme retken keskiviikkona 3.10. Kanneltaloon tutustumaan Emyn kuvataideryhmien ohjaajan, kuvataiteilija Olavi Fellmanin näyttelyyn, jossa on esillä ilmastoaiheista grafiikkaa ja maalauksia vuosilta 2009-2018. Näyttely on esillä
6.10. saakka, ja sinne on vapaa pääsy. Retkeä varten kokoonnumme Lilla Karylliin keskiviikkona 3.10. klo 13, josta lähdemme yhtä matkaa junalla Kannelmäkeen. Emy tarjoaa yhteislähtöön osallistuvien edestakaiset junamatkat.
Retkelle mukaan lähtevät sairaanhoitajaopiskelijat Annika ja Lauri. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Tuettu ryhmäloma 17.-22.3.2019 Kylpylähotelli Päiväkummussa, hae mukaan nyt!
Emy järjestää yhdessä Solarislomien kanssa Veikkausvaroin tuetun työikäisten hyvinvointiloman kylpylähotellissa
Karjalohjalla ensi maaliskuussa. Hae lomalle täyttämällä Solarislomien hakemus joko verkossa osoitteessa
urly.fi/12Zc (huomaa isot ja pienet kirjaimet!) tai vaihtoehtoisesti joko Meriemystä tai Lilla Karyllista saatavalla paperisella lomakkeella, jonka täytössä sinua mielellään auttavat Emyn työntekijät Eeva Leinonen Meriemyssä (p. 050
310 7984) tai Minna Kettunen ja Tiia Hachad Lilla Karyllissa (p. 050 310 7983/050 310 7986).
Lomalla majoitutaan hotellissa kahden hengen huoneissa. Loman omavastuuhintaan 110€ kuuluu sekä
täysihoito että loman ohjelma. Emy tarjoaa yhteiskuljetuksen. Myönteiseen lomapäätökseen vaikuttavat taloudelliset, terveydelliset ja sosiaaliset perusteet, joten on tärkeää täyttää hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti. Lomalle
valituille ilmoitetaan Solarislomien toimesta kirjeitse noin kuukausi ennen lomaa. Hakuaika lomalle on vuoden loppuun, mutta hakemus on hyvä tehdä jo loka-marraskuun aikana.

Startti Emyn vapaaehtoiseksi! Tule torstaina 25.10. tai keskiviikkona 28.11. klo 15-17
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!

Vertaisohjaajakoulutukseen mahtuu vielä mukaan!
Kurssissa on 5 kurssikertaa keskiviikkoisin klo 10-12: 10.10., 17.10., 24.10., 31.10. ja 7.11.2018. Kurssilla tutustutaan
vertaisryhmän ohjaamisen perusteisiin, opetellaan vuorovaikutustaitoja, omien voimavarojen tunnistamista sekä
haastavissa tilanteissa toimimista. Vertaisohjaajakoulutuksen käytyäsi sinulla on mahdollisuus hakea mukaan Emyn
tai Oodin vapaaehtoiseksi vertaisohjaajaksi vetämään omaa ryhmää tai mukaan muuhun vapaaehtoistoimintaan.
Koulutus sisältää ilmaisen ruokailun. Kurssi järjestetään Emyn ja Toimintakeskus Oodin kanssa yhteistyössä. Kurssipaikka: Toimintakeskus Oodi, Kilonkallio 7. Haku koulutukseen: virpi.guttorm(at)emy.fi, p. 050 310 7981. Koulutus
on suunnattu niin tutuille emyläisille kuin uusillekin tuttavuuksille.

Emyn toiminnanohjaaja Pirjo Heikkinen siirtyy uusiin haasteisiin
Lämpimät terveiset Pirjolta: "Olen saanut tehdä upeaa matkaa kanssanne näiden vuosien aikana. Kohtaamiset ja keskustelut kanssanne tulevat kulkemaan mukanani, elämän muistojen rasiassa. Kiitos emyläiset yhteisistä hetkistä. Matkani jatkuu, mutta uskon, että kohtaamme vielä." Pirjon työtä Emyssä tulee
jatkamaan monelle emyläiselle ennestään tuttu Hanna Hed.

Askarrellaan kurpitsalyhtyjä koristamaan Lilla Karyllin pihaa
Tervetuloa mukaan tiistaina 16.10. klo 13 kaivertamaan kurpitsoista hauskan näköisiä lyhtyjä Lilla Karyllin pihaa koristamaan. Otamme myös vastaan, jos sinulla on lahjoittaa koristekurpitsoja kaiverrettaviksi. Ohjelman
järjestävät Emyn sairaanhoitajaopiskelijat Annika ja Lauri. Ilmoittauduthan
etukäteen ilmoitustaulun listalle! Tiedustelut Tiinalta p. 050 310 7987.
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Runoja emyläisten kynistä

Syksy
Syksy kuin vain
oli pieni keltainen lehti,
joka lensi niin
kauas kuin ehti.

Kukka kedon kaunein
Missä on seesteinen kesäpäivä kuin ainiaan
Missä on kesän tuoksu aidoin ja väriloisto rikkain
Vapaa ja villi kauneus on kukkivan kedon,
ahon kasvien rikkain.

Seurasi lehtiä
muitakin muassa,
jotka liisivät
kovassa tuulessa.

Oikeutta olemassaolon ei tunnu epäröivän,
eikä tiedä pahuudesta ympäröivän
Yön sumu lehdet kastaa,
nuutuneen ilman raikastaa

Oli maisema pian
täplikäs keltaisen,
vihreän värikäs.
Emylle: Tuula Viljasalo

Aamun aurinko kedon herättää,
helmet kasteen kimmeltää
Päivän paiste saa loistamaan,
huolet mielestä poistamaan
Pilvien matka
Maailma on se perhosten, kimalaisten sekä
muiden ötököiden pienten
Kukkien leinikki, horsma, päivänkakkara,
mutta tuskin sienten
Myös olet täällä kissankello valkoinen,
kukka kedon kaunein
Ottaa en voi mukaani, viihtyisit et ruukussa,
nuutuisit maljakossa
Kuulut tänne niitylle vapaalle
Et kaupunkiin, vaan maalle
Heilumaan tuulessa lämpimässä,
täyttämään tehtävääsi elämässä
Pakkanen sirkkojen soiton vaientaa,
kukat horteeseen kohmettaa
Ehkä vielä kesän nähdä saan, kuin unein,
sinusta kukka kedon kaunein
Ari Mikkola

Kerran kesäaikaan tehnyt en mitään lain,
vaan seurata pilvien matkaa sain
Autio olisi sinitaivas, vailla esiintyjiä kevyitä valkeita,
jotka ovat kuin pumpulihattarat, mutta vesihöyryä vain
Leijailevat ylitse rauhaan, vietävänä virtauksissa ilman
Jatkaen matkaansa jostain jonnekin, ympäri maailman
Ei näy toista samanlaista, muuntuvat ainiaan
Välillä peittäen auringon, jättäen varjoonsa maan
Niin pian kevyt raskaaksi painuu ja
tummuu uhkaavaksi pilvikumpu,
pimentäen päivän, lyö taivaan rumpu
Sataa maahan pilvikatto, suojaudun kuin henkipatto
Heräten unelmista todellisuuteen, hetkeen taas uuteen
Sävykästä kuin myrskyn jälkeen aina olla vois,
kun hiipuu pilvien puhti ja haihtuvat pois
Siivilöityy harsoista keilat valon,
sytyttäen kirjoon taivaan palon
Kertoen menneestä, tyyntynyt on tänään,
myös aavistuksen tulevaan nään
Elämän kierrosta havaita voi häivän,
seuraamalla pilvien matkaa läpi kesäisen päivän
Ari Mikkola
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Yhdessäoloa, tekemistä ja hyvää ruokaa
Olimme leirillä Sierlan leirikeskuksessa elokuun lopulla. Sierlan leirikeskus sijaitsee maaseudulla lammaslaitumien ja
metsien äärellä, Pitkäjärven rannalla. Leirikeskus on toiminut aiemmin kouluna.
Leirille lähtiessä olo oli aika jännittynyt. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun olin leirillä. Lähdin mukaan, koska halusin ihmisten pariin. Leirikeskuksessa meitä oli 22 henkilöä, naisia ja miehiä suunnilleen saman verran.
Ensimmäisenä päivänä tehtiin yhdessä suunnitelmaa leiriviikolle.
Kaikki saivat osallistua ja esittää toiveita. Leirillä oli monenlaista ohjelmaa, joihin sai tulla mukaan halutessaan. Ohjelmassa oli mm. musiikkimaalausta, tutustumisleikkejä, yhteislaulua, mölkkykisa ja metsäretki. Joka ilta, ja melkein joka aamukin lämmitettiin sauna, ja iltaisin
istuttiin tulien äärellä. Porukasta löytyi innokkaita laulajia ja toisten
kanssa yhdessä oli helppo laulaa. Säestystä saatiin kitaralla kahden
taidokkaan soittajan toimesta.
Pääsin ensikertalaisena veneellä mukaan kalaan ja minulle näytettiin,
miten toimitaan. Oli hyvin jännää uskaltaa laittaa mato koukkuun ja
ottaa kala ongesta irti. Haukikin oli vähällä hypätä veneeseen.
Metsäretkelle lähdimme lähimaastoon eväiden kera. Saaliiksi saimme puoliraakoja puolukoita ja sangollisen vähän toukkaisia tatteja,
mutta mukavaa oli ja saatiin hyvää tattimuhennosta.
Säiden haltija oli meille koko viikon suosiollinen, ja tulikin istuttua
paljon ulkona. Pelailimme myös sulkista, pingistä ja muita pihapelejä. Vetäjämme huolehtivat, että saimme hyvää
ruokaa, paljon ja usein. Menyystä löytyi jopa voileipäkakkua ja täytekakku.
Oli hieno leiri ja nautin siellä olemisesta. Jotenkin heti alusta asti porukassa tuntui olevan hyvä henki ja tunsin itseni
hyväksytyksi. Tulen mielellään uudelleen Emyn järjestämään toimintaan mukaan.
Kirsi Enroth

Avomielin yhdistysten

Marrasiltamat
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Malmin Työväentalolla
tiistaina 6.11.2018.
Lisätiedot marraskuun
EMY-tiedotteessa.
Tervetuloa!

Emyn yhteistyökumppaneiden toimintaa
Ruoka-apua arkeen

Manna-Apu ry

Terveyskuja 2 E 8 (Espoon keskus),

Espoon Ankkuri

p. 040 040 1114

•

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

•
•

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.

ryhmätoimintaa.

Hyvä Arki ry

Siltakuja 3 B
p. 040 591 9698, info(at)hyva-arki.fi

•

Muita vertaistukitoimijoita Espoossa

•

Äidit irti synnytysmasennuksesta

Avoin vertaistukiryhmä
Nöykkiön neuvolassa (Oxfotintie 8) kokoontumiset kerran
kuussa klo 18-20 keskiviikkoisin 10.10., 14.11. ja 12.12. Ilmoittaudu mukaan p. 040 7598941 tai klonnqvist(at)gmail.com
tai tsalomki(at)gmail.com

Ryhmätoimintaa seurakunnissa
Kohtaamispaikka Tule keskustelemaan kahvikupin
äärelle torstaisin klo 12.30–14 Tapiolan kirkon
Olohuoneeseen. Kohtaamispaikassa mukana diakonissa
Sanna Tuusa. Tällä hetkellä osallistujat ovat iäkkäämpiä
henkilöitä, mutta Kohtaamispaikka on tarkoitettu
kaiken ikäisille.

Mieli maasta ry

Vertaistukiryhmiä masentuneille www.mielimaastary.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. Aamupalan tarjoilut vaihtuvat päivittäin. Aamupalan
hinta on 2 euroa (asunnottomille ilmainen).

Tapiolan kirkolla keskiviikkoisin klo 18-20.45
Raitin Pysäkillä tiistaisin klo 18-20
Tiedustelut Mikko p. 044 756 0105

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. Torstaipiiri
käynnistyi 23.8. ja syyskauden viimeinen kerta on 13.12.

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. Tarkemmat tiedot www.
etelansyli.fi

Torstaiturinat Torstaiturinat on avoin keskusteluryhmä
mielenterveyden tueksi parillisten viikkojen torstaina
klo 13-14.30 Espoonlahden kirkolla.Ryhmää ohjaa
diakoni Ritva Aarnio, p. 040 537 6848.

Espoon diakoniasäätiön toimintakeskus Oodi

Tarjoaa monipuolista kurssi- ja ryhmätoimintaa
mielenterveyskuntoutujille, myös nuorille aikuisille.
Lisätietoja www.eedi.fi/toimintakeskus

Meren- ja taivaan välillä ryhmän tiedot sivulta 7.
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Diakonia- ja kappelilounaat

Espoon me-talo

Tarjolla ihmisille, joilla on taloudellisia vaikeuksia tai
jotka kaipaavat ruokaseuraa. Diakoniatyöntekijä on
tavattavissa lounaan yhteydessä.
• Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, ti ja to
11.30-12.30, 3€. Syyskausi 4.9.-18.12.
• Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, ma ja to klo
11–13, 5€. Syyskausi/tiedustele kappelilta.
• Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, ti klo 11–12.30,
4€. Syyskausi/tiedustele kappelilta.
• Suvelan kappeli, Kirstintie 24, ti klo 12–13, 3€. Syyskausi 11.9.-11.12.
• Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti klo 12-13,
4€. Syyskausi/tiedustele kappelilta.
• Matinkappeli, Liisankuja 3, ti klo 13-14, 3€. Syyskausi 4.9-11.12.
• Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, ke klo 13-14, 3€.
• Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, lounas ti klo 12.15,
4€. Syyskausi 4.9.-4.12.
• Soukan kappeli, Soukankuja 3, ti klo 11-12, 3€.
• Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8 klo 12-13, 3€
ma ja to.

Espoon me-talo Terveyskuja 2 B
p. 044 736 6114, johanna.vakkuri(at)nicehearts.com
Espoon me-talon toiminta on suunnattu kaikille. Me-talo kokoaa alueen eri tahot – julkiset palvelut, järjestöt ja
yritykset – kehittämään toimintaa, joka nousee asukkaiden toiveista ja tarpeista. Monipuolista ryhmätoimintaa,
tapahtumia, teemailtoja ja avointa kahvilatoimintaa.
Katso kuukausiohjelma facebook-sivuilta: me-talo Espoo tai poikkea hakemassa paperinen versio talolta

Tietoa ja tukea verkosta
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.

EJY ry ilmoittaa
EJY:n Iloa arkeen -hankkeen hyvinvointiryhmä
pidempään työelämästä poissaolleille 30-65
vuotiaille korkeasti koulutetuille
(AMK-/yliopistotaustaa omaaville) espoolaisille kokoontuu 30.10.1810.1.19 ti ja to klo 10-14 EJY ry:n tiloissa Tapiolassa. Vapaaehtoisuuteen ja
vertaisuuteen perustuvassa ryhmässä pohditaan ohjatusti omia vahvuuksia, voimavaroja ja työllistymismahdollisuuksia sekä jaetaan omia ajatuksia
ja osaamista. Ryhmässä liikutaan yhdessä ja osallistutaan taide- ja kulttuuritoimintaan tekijänä ja kokijana. Yhteistyökumppanina toimii Espoon kaupungin liikuntapalvelut.
Suljettuun ryhmään haetaan parhaillaan osallistujia.
Kysy lisää johanna.laine(at)ejy.fi p. 050 359 6919 tai
katri.kokkonen(at)ejy.fi p. 050 340 3663
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Asunnottomien yö 17.10.
Kivenlahti

Matinkylä

klo 13-16 Kivenlahden torilla, Kivenlahden kirjastossa ja
Meriemyssä tukea asunnottomuuden haasteisiin.
Paikalla Kela, asumisneuvoja, sosiaaliohjaaja ja
suuterveydenhuolto.

klo 12-16 Ison Omenan Palvelutorilla Kotoa kadulle -seminaari: keskustelua nuorten asunnottomuudesta ja
mielenterveysongelmista.

Tarjolla makkaraa ja kahvia, villasukkia, musiikkia ja mukavaa yhdessäoloa.

klo 18-21 Iltatapahtuma Matinkappelilla (Liisankuja 3):
palveluneuvontaa, varustejakoa ja yhdessäoloa.
Kahvipannu, soppakattila sekä grilli kuumana.

Espoon keskus

Leppävaara

klo 16-17 Entressen kirjastossa paneelikeskustelu asunnottomuuden ennaltaehkäisystä
klo 17-20 Espoontorilla musiikkia ja puheita
klo 20 me-talossa (Terveyskuja 2B) iltapala
klo 20.15 Villa Apteekissa (Pappilantie 5) iltapala ja
iltahartaus.

klo 13-16 Viaporin torilla keskustelua, tiedon jakamista,
musiikkia ja makkaraa grillistä.
Tule kanssamme muistuttamaan tarvittavista toimista
köyhyyden poistamiseksi sekä tukemaan oikeutta omaan
kotiin. Emy on mukana järjestämässä sekä Kivenlahden
että Espoon keskuksen tapahtumia.

asunnnottomienyo.fi
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Yhdistys ja yhteystiedot

Emyyn et tarvitse
lähetettä tai diagnoosia.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo Mentalhälsoförening EMFrf ) on
mielenterveyskuntoutujien potilasyhdistys. Tarkoituksenamme on yhdistää
ja aktivoida Espoon ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveysongelmia
kokeneita sekä herättää ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös 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. Emyn arvot ovat jäsenlähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus.

Yhdistyksen jäsenmaksu
Vuodelle 2018 jäsenmaksu on 23 € ja kannatusjäsenmaksu on 100 €. Jäsenyys kannattaa, mutta moneen yhdistyksen toimintaan voit osallistua, vaikket olisikaan jäsen. Emyn jäsenet ovat myös Mielenterveyden keskusliiton jäseniä.

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

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

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

www.emy.fi

espoonmielenterveys(at)emy.fi tai kutsu(at)emy.fi
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. 050 312 5192
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
nina.matikainen(at)emy.fi
tiia.hachad(at)emy.fi
kari.vironen(at)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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