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Maaliskuussa täällä pohjoisella pallonpuoliskolla on ke-
vätpäiväntasaus, jonka jälkeen päivät täällä ovat vaih-
teeksi öitä pidempiä. Allakan mukaan tänä vuonna ke-
vätpäiväntasaus osuu keskiviikolle 20.3.2019.
 Emyssäkin monen kerran puhututtanut ja mo-
nelle kiusaa aiheuttanut kellojen siirtäminen tapahtuu 
tämän kuun viimeisen lauantain ja sunnuntain välisenä 
yönä (yksi tunti eteenpäin). Kellojen siirtelykäytännös-
tä luovutaan pian. Muutosta puuhataan EU-tasolla ja 
hanke onkin lähtenyt suomalaisten aloitteesta. Tehdyn 
selvityksen mukaan Suomessa talviaikaan jääminen 
on saanut enemmän kannatusta kuin pysyvään kesäai-
kaan jääminen. Saa siis nähdä, josko ensi syksynä siirre-
tään kelloja viimeistä kertaa? Kumpi aika sinusta olisi se 
oikea?

 Emyssä maaliskuu tarjoaa kohtaamispaikkojen 
arkea, seuraa ja mielekästä tekemistä niin tutuille kuin 
uusillekin ihmisille. Maaliskuussa muun muassa laitam-
me ruokaa ja teemme retken teatteriin koeyleisöksi (s. 
3). Olarin kohtaamispaikassa tapahtuu yhtä sun toista 
(s. 5) ja Emyn runsas ryhmätoimintakin on tarjolla sinua 
varten (s. 7-8). Silmäilehän tämä tiedote tarkasti lävitse, 
löytyisikö jotain, mikä saisi juuri sinut mukaan?
 Maaliskuussa Emy kutsuu jäsenistönsä sääntö-
määräiseen kevätkokoukseen Meriemyyn. Kevätkoko-
uksen esityslistalla on sääntömääräisten asioiden lisäk-
si Olarin uuden kohtaamispaikan nimestä päättäminen. 
Tule kokoukseen ja vaikuta!
 Osa emyläisistä lähtee tuetulle kylpylälomalle 
Karjalohjalle. Emyn ja Solaris-lomien loma järjestetään 
sunnuntaista 17.3. perjantaihin 22.3. Lisätiedot on lähe-
tetty lomalaisille jo ennakkoon. Tiesithän muuten, et-
tä voit halutessasi hakea mukaan muillekin kuin Emyn 
järjestämille tuetuille lomille? Internetistä saat aiheesta 
tietoa osoitteesta www.lomajarjestot.fi tai voit pyytää 

apua vaikkapa minulta.

Mukavaa maaliskuuta

sinulle ja voimia 

kevääseen!

Terkuin, Tiina :)
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Kuulumisia
Kutsu Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:n sääntö-
määräiseen kevätkokoukseen lauantaina 23.3.2019 klo 
13 Meriemyyn (Merenkäynti 3, Kivenlahti). Kokouksessa 
on kahvitarjoilu, tervetuloa!

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 
(2) pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi (2) 
ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkas-
tajien lausunto vuodelta 2018.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuu-
vapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja  muille 
vastuuvelvollisille.

7. Nimetään Emyn uusi kohtaamispaikka.

8. Käsitellään muut asiat.

9. Kokouksen päättäminen.

Kevätkokous
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Ajankohtaisia
Emyn kuukausikokous ja 
kaikukorttiryhmä Meriemyssä

Kokoontumiset kerran kuussa lau-
antaina 16.3., 13.4. ja 11.5. klo 13.
 Emyn kuukausikoukses-
sa suunnitellaan yhdistyksen toi-
mintaa. Käymme läpi retkitoiveita 
ja muita aloitteita. Kokous on avoin 
kaikille. Aloitteita ja ideoita voi esit-
tää kohtaamispaikan aloitelaati-
koiden tai emy.fi sivujen kautta. 
Kannattaa tulla myös itse mukaan 
kokoukseen kertomaan omasta eh-
dotuksesta! Kokous alkaa klo 13.
 Kaikukorttiryhmä kuu-
kausikokouksen jälkeen noin klo 
13.30. Ryhmässä tarkastellaan yh-
dessä tulevia kulttuuritapahtumia 
ja perehdytään vaihtuviin kulttuu-
riteemoihin. Samalla voit löytää ka-
verin, joka lähtee kanssasi vaikkapa 
taidenäyttelyyn tai teatteriin.

Startti Emyn vapaaehtoiseksi
Järjestetään ke 27.3. klo 13-15 
Olarissa (Maapallonkatu 8 E-F) osa-
na hyvinvoinnin iltapäivää. Kiinnos-
taako sinua vapaaehtoisena toimi-
minen, muttet tiedä mistä aloittaa? 
Tule Espoon mielenterveysyhdis-
tyksen järjestämään 2 h vapaaeh-
toiskoulutukseen! Lisätietoja ja il-
moittautuminen: virpi.guttorm(at)
emy.fi tai 050 310 7981. Koulutus 
on suunnattu niin tutuille emyläi-
sille kuin uusillekin tuttavuuksille, 
tervetuloa!

Haluatko tulla kaveriksi 3-4 
hengen kaveriporukkaan?
Ajatuksena vähentää yksinäisyyt-
tä: tavata ja tutustua, jutella kah-
vikupposen äärellä. Mahdollisesti 
käydä vaikka Kaikukorttikohteissa 
yhdessä tai keksiä jotain muuta yh-
distävää. Vertaiskaverit toimivat 
toisilleen vapaaehtoisena mata-
lan kynnyksen vertaistukena – koh-
taavat toisensa ihmisenä, vertaise-
na. Ilmoittaudu Virpille p. 050 310 
7981.

Tule lipaskerääjäksi Pieni ele 
-vaalikeräykseen

Emy hakee vapaaehtoisia Pieni ele 
-vaalikeräykseen ennakkoäänestyk-
seen ja vaalipäiväksi Espooseen. Va-
paaehtoiset työskentelevät äänestys-
paikalla Pieni ele -keräyspisteellä ja 
huolehtivat keräyslippaasta. Lisäksi va-
paaehtoiset hymyilevät, tervehtivät ja 
kiittävät lahjoittajia. Emyn vapaaehtoi-
set saavat kiitokseksi ateria- ja matka-
korvauksen. Ota yhteys Kaj Järvisaloon 
p. 050 552 1049. Eduskuntavaalit ovat 
sunnuntaina 14.4.2019 ja ennakkoää-
nestys kotimaassa 3.-9.4.2019. Euro-
parlamenttivaalit ovat su 26.5.2019 ja 
ennakkoäänestys 15.-21.5.2019.

Liikuntainfo Meriemyssä
Espoon kaupunki pitää liikuntainfon 
Meriemyssä Espoonlahden alueen lii-
kuntamahdollisuuksista ke 13.3. klo 
14. Tervetuloa kuuntelemaan!

Koeyleisöksi teatteriin
Teemme retken Espoon Kaupungin-
teatterin Suomen historia -esityksen 
pääharjoituksiin tiistaina 12.3. klo 19. 
Esityspaikka on Espoon Kaupungin-
teatterin Revontulihalli Tapiolassa (Re-
vontulentie 8) ja esityksen kesto noin 
1 h 25 min. Esitys on suomenkielinen 
ja suunnattu aikuisyleisölle. Mikäli kiin-
nostuit, ota yhteyttä Virpi Guttormiin 
p. 0503107981 (ilmoittautumisia ote-
taan vastaan ma 4.3. klo 9 jälkeen).

Retkelle Ratikkamuseoon
Teemme kuukausikokouksen aloit-
teesta retken Ratikkamuseoon Helsin-
gin Töölöön ke 20.3. Lähdemme ret-
kelle yhtämatkaa Meriemystä klo 13. 
Ratikkamuseossa pääsemme aikamat-
kalle menneisyyden Helsinkiin. Ilmoit-
tauduthan mukaan etukäteen p. 09 
863 2031 (tai Meriemyn/Lilla Karyllin il-
moitustaulun listalle). Emy tarjoaa yh-
teislähtöön osallistuvien seutuliput, 
museoon on vapaa pääsy.

Leivotaan laskiaispullia
Meriemyn leivontaryhmässä leivo-
taan jotakin joka tiistai klo 10. Laski-
aistiistaina 5.3. leivomme laskiaispul-
lia. Tule mukaan! Kannattaa kurkata 
myös muiden Emyn avointen ryhmi-
en toiminnot sivuilta 6-7.

Avomielin-lehteä tekemään
Emy tekee yhteistä lehteä yhdessä 
Pääkaupunkiseudun mielenterveys-
yhdistysten kanssa. Lehti ilmestyy  
syksyllä Mielenterveysmessuille. Mi-
käli haluat mukaan kirjoittamaan jut-
tuja ja tekemään lehteä, otathan yh-
teyttä Tiina Pajulaan (p. 050 310 7987)

Arkiruoka on järkiruokaa
Ilmoittaudu ja tule mukaan laitta-
maan ruokaa Uudenmaan Martto-
jen kotitalousneuvojan opastuksel-
la. Kursseilla laitetaan terveellistä ja 
edullista ruokaa mukavassa tunnel-
massa. Kurssit järjestetään Meriemys-
sä 29.3. klo 10 ja 5.4. klo 10 sekä 
Lilla Karyllissa 9.4. Ilmoittauduthan 
mukaan p. 09 863 2031 (tai Merie-
myn/Lilla Karyllin ilmoitustaulun lis-
talle) ja muista kertoa samalla mah-
dolliset erityisruokavaliot tai allergiat.

Tukea kuntoutujien omaisille
Omaisten teemaillat tarjoavat tietoa 
ja tukea psyykkisesti sairastuneiden 
henkilöiden omaisille ja läheisille. 
Meriemyssä torstaisin kerran kuus-
sa klo 17.30, yhteistyössä Emy ja Es-
poonlahden seurakunta: 7.3. Omai-
sen jaksaminen/Finfami Uusimaa ry, 
4.4. Lääkehoito/HUS HYKS psykiatria, 
2.5. Seksuaalisuus/seksuaalineuvoja 
Marja-Liisa Kiiski, 7.5. omaisryhmien 
yhteinen kevätjuhla Lilla Karyllissa.
 Keskusteleva vertaistukiryh-
mä omaisille Eedissä (Kilonkallio 7) ti 
12.3. ja 9.4. klo 17.30 (ks. finfamiuusi-
maa.fi).
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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.

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

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

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

Asukastalo
Kylämaja
Matinkatu 7, Matinkylä
p. 050 430 3112 

Avoinna

• arkisin klo 9-16

Kylämaja on espoolaisten kohtaamispaikka, jonne voi 
tulla pistäytymään kahville, lukemaan lehtiä, oleilemaan, 
juttelemaan työntekijöiden kanssa tai osallistumaan toi-
mintaan. Kylämajan toimintaa ylläpitävät Kalliolan setle-
mentti, Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä 
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry.
 Kylämajassa on avoin olohuone, edullista kahvia 
ja monenlaista ryhmätoimintaa. Kylämajassa myös on 
ompelukone ja kangaspuut. Ompelua varten kannattaa 
varata mukaan omat langat ja kangaspuiden käyttämi-
sestä peritään pieni loimimaksu.

 kylamaja.fi & facebook.com/kylamaja

Avoinna

• arkisin klo 10-14

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

 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.

Yhteistyössä kohtaamispaikat

Emyn uusi kohtaamis-
paikka Olarissa
Maapallonkatu 8 E-F
Sisäänkäynti Maapallonkujan 
puolelta kävelytieltä.

Kohtaamisia ja jutustelua
maanantaisin ja torstaisin klo 
9-15 ovet ovat avoinna kaikille. Tule 
piipahtamaan hetkeksi tai pidem-
mäksi aikaa. Ohjelmassa jutustelua, 
kahvittelua ja yhteistä tekemistä.

60+ aamupäiväkahvit
tiistaisin klo 8-12 kohtaamispaik-
ka on suunnattu kuusikymppisille 
ja sitä vanhemmille. Tarjolla on jut-
tuseuraa, aamupuuroa ja kahvia. 
Tiistaisin klo 10-12 kokoontuu Po-
rinaporukka-ryhmä (yhteistyössä 
Emy, Olarin seurakunta ja Suomen 
Asumisen Apu ry).

Nuorten aikuisten Olotila 
Nuorten aikuisten (18-32-vuotiaat) 
Olotilaan voi tulla hengailemaan, 
juttelemaan, pelaamaan tai inspi-
roitua vaikka jostain ihan uudesta. 
Olotila soveltuu myös omien kou-
luprokkiksien tekoon, lukemiseen, 
kirjoittamiseen – tai ihan vaan ole-
miseen. Olotila on avoinna torstai-
sin ja perjantaisin klo 15-18. Tuu 
messiin ottamaan Olotila omaksesi!

Nimi Olarin paikalle on määrä 
päättää Emyn kevätkokouksessa 
lauantaina 23.3. klo 13 Meriemyssä.

Kaikille avoimet hyvinvoinnin 
teematuokiot keskiviikkoisin
• Ke 6.3. klo 13-15 stressi ja sen 

hallinta, sosionomiopiskelija 
Anne Partanen

• Ke 13.3. klo 13-15 terve tuki- 
ja liikuntaelimistö, Espoon kau-
pungin liikunnanohjaaja.

• Ke 20.3. klo 13-15 Asahi, suo-
malaista terveysliikuntaa itä-
maisella vaikutteella, Espoon 
kaupungin liikunnanohjaaja.

• Ke 27.3. klo 13-15 vapaaeh-
toistyö hyvinvoinnin tukena ja 
startti Emyn vapaaehtoiseksi, 
Virpi Guttorm.

• Ke 3.4. klo 13-15 psykotera-
pia hyvinvoinnin tukena, Timo 
Lounio.

Tiedustelut ja toiveet:
Tiina Pajula p. 050 310 7987
(etunimi.sukunimi@emy.fi)
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Emyn ryhmätoiminta

Liikutaan yhdessä

Jalkapalloa
Futista pelataan kak-
si kertaa viikossa
• M a a n a n t a i -

sin klo 15.30-17 
Laaksolahden 
hallissa.

• Keskiviikkoisin klo 17-18 Fut-
salia Storängens skolan salissa 
Rehtorinkuja 4.

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

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

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

• Perjantaisin klo 13-14.15 ES-
KOn salissa (Pappilantie 2) joka 
viikko. Ilmoittauduthan perjan-
tain joogaryhmään ennakkoon 
Titalle p. 050 310 7982.

Keilataan yhdessä
Emyn keilausryhmä kokoontuu Ta-
piolan keilahallissa kerran kuukau-
dessa keskiviikkoisin. Keilausvuoro 
alkaa klo 14, joten saavuthan en-
nen sitä. Ilmoittauduthan joka kuu-
kausi erikseen mukaan Lilla Karyllin 
tai Meriemyn ilmoitustaulujen kaut-
ta (tai puhelimitse). Kevään keilaus-
päivät ovat: keskiviikot 20.3.,17.4. ja 
15.5. klo 14-15.

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

tarin koulun salissa (Muuralan-
piha 3).

• Maaliskuussa ei sählyä tors-
taisin (kaikki vuorot Omni-
an ammattiopiston salissa on 
peruttu)

Itämainen tanssi naisille
Itämaista tanssia tanssitaan naisten 
kesken tiistaisin klo 18-19 Lagstads 
skolan salissa. Mukaan tarvitset si-
säkengät tai sukat sekä rennot vaat-
teet. Vetäjänä Heta. Ilmoittaudut-
han mukaan etukäteen Hannalle p. 
050 310 7980.

Sulkapalloa
Sulkapalloa pelataan keskiviikkoi-
sin klo 17.30-19 Laurinlahden kou-
lun salissa (Merisaapas 2-4).  Mu-
kaan tarvitset sisäkengät ja rennot 
vaatteet. Niin mailan kuin pallonkin 
saat tarvittaessa lainaksi. Tervetuloa 
mukaan!

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

Emyn kuntosalivuoro
Emyn kuntosalivuoro on perjantai-
sin klo 16-17 Kannusillanmäen väes-
tönsuojan kuntosalissa. Mukaan tar-
vitset sisäkengät, rennot vaatteet, 
pyyhkeen ja peseytymistarvikkeet. 
Tarvittaessa saat hieman opastus-
ta laitteiden kanssa, joten rohkeas-
ti vaan kuntosalitreeneihin mukaan!

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

Harrastuksia ja 
yhdessäoloa

Teatteriryhmä

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

Runoilua ja kynäilyä
Ryhmän ohjelmassa on vaihdel-
len runoutta sekä muita kirjoittami-
sen muotoja. Ryhmä kokoontuu Vil-
la Apteekin yläkerrassa (Pappilantie 
5) joka maanantai 11.3. saakka klo 
15.30-16.30. Tervetuloa mukaan!



7

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

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

koontuvat maanantaisin klo 17-
19 Lilla Karyllissa.

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

Lauluryhmä ja musiikkiraati
Parillisten viikkojen keskiviikkoisin 
(6.3. ja 20.3.)  kokoonnutaan Kylä-
majaan musiikin merkeissä. Musiik-
kiraadissa klo 12-13 kuunnellaan 
musiikkia ja keskustellaan (luento-
salissa). Lauluryhmässä lauletaan 
yhteislauluja klo 13-14 (pianohuo-
neessa). Voit osallistua molempiin 
tai vain toiseen ryhmään, tervetu-
loa! Ohjaajana Helena.

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

Levyraati Meriemyssä
Meriemyn perinteinen levyraati ko-
koontuu klo 14 perjantaisin kerran 
kuussa: 22.3., 26.4. ja 24.5. Levyraa-
dissa analysoidaan, muistellaan ja 
arvostellaan soitettuja kappaleita. 
Voit halutessasi ottaa omaa musiik-
kia mukaan tai valita kappaleen ne-
tistä. Mukana Tiina tai Hanna.

Keskusteluryhmiä

Keskusteleva teehetki 
Keskusteleva teehetki kokoontuu 
Lilla Karyllissa parillisten viikko-
jen keskiviikkoisin (6.3. ja 20.3.) klo 
16.30-18. Tervetuloa!

Meren ja taivaan välillä - 

diakonin ohjaama ryhmä
Ryhmä kokoontuu keskustelemaan 
teemoista maan ja taivaan välillä 
Espoonlahden seurakunnan diako-
nin Liisa Pohjosen ohjauksella pa-
rittomien viikkojen torstaisin (14.3. 
ja 28.3.) klo 14-15.30 Meriemyssä. 
Tervetuloa!

Tukiryhmä ahdistuneille
Tervetuloa mukaan tukiryhmään 
keskustelemaan sekä jakamaan sel-
viytymiskeinoja ahdistukseen. Ryh-
mä kokoontuu Lilla Karyllissa pa-
rillisten viikkojen torstaisin (7.3. ja 
21.3.) klo 18-19.30. Ryhmää ohjaa-
vat vertaisohjaaja Monika ja psyko-
terapiaopiskelija Sirpa. Osallistujilta 
edellytetään luottamuksellisuutta, 
tervetuloa!

Tukiryhmä masentuneille
Tukiryhmä masentuneille on kes-
kustelua, tukea ja selvitymiskeino-
jen jakamista. Ryhmä kokoontuu Lil-
la Karyllissa parittomien viikkojen 
torstaisin (14.3. ja 28.3.) klo 17-18.30. 
Ryhmää ohjaavat vertaisohjaaja 
Maaret ja psykoterapiaopiskelija As-
ta. Osallistujilta edellytetään luotta-
muksellisuutta, tervetuloa!

Keskusteluryhmä 
kaksisuuntaista 
mielialahäiriötä sairastaville 
Tämä vertaistukiryhmä kokoontuu 
parillisten viikkojen tiistaisin (5.3. ja 
19.3.) klo 18-19.30 Lilla Karyllin olo-
huoneessa ajalla 8.1.-28.5. Ryhmä 

perustuu luottamuksellisuuteen ja 
vertaistukeen, tervetuloa!

Mukavaa tekemistä

Meriemyn perjantain 
toimintaryhmä

Kaikille avoin toiminnallinen ryhmä 
kokoontuu Meriemyssä parittomien 
viikkojen perjantaisin. Tervetuloa!
• 1.3. klo 14 yhteislaulua
• 15.3. klo 14 taidehetki
• 29.3. klo 14 tietovisa

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

Lilla Karyllin torstain 
toimintaryhmä
Kaikille avoin toiminnallinen ryhmä 
kokoontuu Lilla Karyllissa torstaisin 
klo 13.30. Ryhmässä on vaihtelevaa 
tekemistä ja samalla voimme tutus-
tua toisiimme. Ilmoittauduthan mu-
kaan p. 050 310 7981 tai p. 050 310 
7985. Yhteistyössä HYKS Jorvin alu-
een psykiatria. Teemat:
• 7.3. tarinallista musisointia
• 14.3. rupattelua ja kahvittelua
• 21.3. kuppikakkuja
• 28.3. tietovisa
• 4.4. sketsejä ja huumorivideoita
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Etkö ole vielä mukana Emyn toiminnassa? Tule etsimään uutta sisältöä elämääsi tai kannusta yksinäinen läheise-
si ottamaan meihin yhteyttä. Tavataan ja mietitään yhdessä, miten helpottaa yksinäisyyttä ja saada päiviin sisältöä.
 Järjestämme myös ystäväryhmätoimintaa: Espoon keskuksessa ma klo 
10.30-12.30, ke klo 13-15 ja 15-17, Leppävaarassa parittomien viikkojen ma klo 
15-17, Matinkylässä ma klo 14-15.30, Kivenlahdessa ti klo 13-15 ja Olarissa ke klo 
15-16.30.

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

Nuori aikuinen, tuu messiin!

Nuorten aikuisten oma Olotila!
Olotilassa voit muun muassa hengailla, jutella, pelata jo-
tain tai inspiroitua jostain ihan uudesta. Olotila soveltuu 
myös vaikka omien kouluprokkiksien tekoon, lukemi-
seen, kirjoittamiseen – tai ihan vaan olemiseen. Olotila 
on avoinna torstaisin ja perjantaisin klo 15-18. Tuu mes-
siin ottamaan Olotila omaksesi!

Mukaan kamuryhmään!
Kamuryhmät ovat 18–32-vuotiaille tarkoitettuja ryhmiä, 
joissa tutustutaan uusiin ihmisiin yhteisen tekemisen 
merkeissä. Jokaisesta kamuryhmästä muotoutuu osal-
listujiensa näköinen. Kamuryhmiä kokoontuu Olarissa 
Emyn kohtaamispaikassa ja Kirkkonummella. Kysy lisää 
Titalta tai Artulta ja tuu messiin!

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

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

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

Tilaa uutiskirje!
Tilaa Tuu messiin! -hankkeen uutiskirje laittamalla säh-
köpostia osoitteeseen messissa(at)emy.fi.
Lisää hankkeesta: emy.fi/nuoret-aikuiset

Tuu messiin! -hankkeen tarkoituksena on kehittää Emyyn osallistujien näköistä toimin-
taa 18–32-vuotiaille. Mukaan toivotaan erityisesti nuoria aikuisia, joilla on omaa koke-
musta mielenterveys- ja/tai päihdeongelmista tai jotka ovat sosiaalisesti eristäytyneitä.

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 mukaan Emyyn
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Emyläisten kynistä
Saaristossa

Istun tuhdolla tuhdisti
tuulen tuudittaessa,
navakan puuskan otteessa

Veneen keula kohti saaristoa
Remu-koira mukana
lähden kyntämään kohti aavaa ulappaa, 
kaukaista saaristomerta.

Otin mukaani ongen, matoja ja kohon
teen suojaisella rannalla tulen ja
keitän kalakeiton

Kalan maku suussa; maukasta lihaa ja 
perunaa
Maitoinen, suussa sulava liemi,
nuotiossa sammuva liekki.

Alkaa sataa ja siirryn sisälle katokseen
odotan ja odotan
Lokki katoaa harmauteen ja
sammutan tulen nuotiosta.

Astelen hetken rantahiekalla
suuntaan takaisin ja muistan hetken 
saaristossa.

Anne

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

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

Neljä toivetta

Oli kaunis kesäaamu. Aamukas-
te kimmelsi ruohikossa, jossa kasvoi 
paljon pieniä kasveja. Osassa oli kol-
me sydämenmuotoista lehteä ja var-
ren päässä joko punainen tai valkoi-
nen pallonmuotoinen kukka.   
Vähän kauempana, melkein hiekka-
tien reunassa, kasvoi yksi, joka oli vä-
hän erilainen. Siinä oli neljä sydämenmuotoista lehteä ja kaunis pie-
ni punainen pallokukinto varren päässä.
 Eräs kulkija pysähtyi juuri tuon kasvin kohdalle ja poimi 
sen maasta. Hän huudahti onnesta "neliapila! nyt löysin sellaisen ja 
saan toivoa neljä toivomusta". Ne kaikki toteutuvat, aivan varmasti.
 Niinpä hän toivoi mieleisensä toiveet ja piilotti ne visusti 
mieleensä. Niistä ei saanut hiiskua kenellekään.
 Aika kului. Vuodenajat vaihtuivat ja yksi kerrallaan toi-
vomukset kävivät toteen. Onni täytti toivojan elämän. Kiitoksia 
neliapilalle!

Tuula Viljasalo

Rantahietikolla

Kävelen rannalla, hiekkarannalla
märät jäljet rantaviivalla.
Erotan varpaat ja kantapään
 ja näen, miten lokit keikkuvat laineilla.

Hiekkalinnoja rannalla
joku rakentaa vielä torneja lippuineen 
lapset mukana, kesän leikit menossa.

Rannalla tuulee, tuulee lempeästi.
Lokki nappaa kalan ja tulee kohti.
Sivuutan laiturin ja menen valvojan ohi.

Kuuluu kirkumista, lapset roiskivat vettä, 
rakennelmat kohoavat.

Kuivaan jalkani pyyhkeeseen ja lähden.

Anne
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Talvileiriterveiset Velskolasta

Suurin osa leirille lähtijöistä kokoon-
tui maantaina odottamaan bus-
sia Emyn Lilla Karylliin. Siitä alkoi-
kin meidän tämän kertainen reissu 
ja leiri.
 Majoituimme Väentuvassa, 
miehet omalla tutulla puolellaan ja 
naiset omallaan. Ensimmäisenä päi-
vänä tutustuttiin kaikkiin leiriläisiin 
ja omiin huonekavereihin. Leirillä 
oli paljon erilaista tekemistä ja toi-
mintaa: oli tietovisaa, kävelyä, musi-
sointia, levyraatia, laulua ja tanssia. 
Pelattiin laiva on lastattu -peliä ja ar-
vuuteltiin ammatteja näyttelemisen 
avulla.
 Iltaisin kokoonnuimme viet-
tämään aikaa alakerran oleskelu-
tilaan niin sanottuun pikkukarta-
noon, ja kolmena iltana nauttiin 
saunasta. Alakerrassa oli myös to-
minnassa "askartelupaja", jossa teh-
tiin tällä kertaa paljon paperiruusu-
ja ja muita paperikukkia (kuvassa). 

Tehtiin myös kukka-aiheisia kort-
teja, joista yksi korteista meni eläk-
keelle jäävälle leirikeskuksen emän-
nälle Saralle.
 Ruoka oli hyvää. Söimme 
hyvin, useasti ja paljon. Perjantaina 
lähdettiin kotiin ja oltiin tyytyväisiä 

leiriin. Kiitos kaikille leiriläisille, ve-
täjille ja emystä tulleille ohjelman 
vetäjille!
 Leiriläinen Sari
Toim. huom.! Seuraava Emyn leiri pi-
detään kesäkuussa, seuraathan EMY-
tiedotteita. Hakeutuminen leirille al-
kanee jo toukokuussa :)

Emyn jäsenten yhteinen talvileiri järjestettiin Velskolan Väentu-
vassa maanantaista 11.2. perjantaihin 15.2.2019. 
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Asiaa Emyn kumppaneilta

Miten varaudut tulevaisuuden asu-
misen muutoksiin, kun olet 55+?

Ikääntyneiden määrä kasvaa voi-
makkaasti tulevina vuosina. Ikään-
tyvien asumisen pohdinnalle ja 
neuvonnalle on kasvava kysyntä. 
Kansalaisten on tärkeää varautua it-
se hyvissä ajoin muutoksiin omassa 
asumisessaan. Omaa asumisen tule-
vaisuutta voi ja kannattaa suunnitel-
la paremmaksi. Tarjolla on välineitä 
siihen.

Älä lykkää pohdintaa
Miten siis suunnitella itselle/lähei-
sille asumisratkaisuja, jotka toimi-
vat myös pidemmällä tähtäimellä? 
Jos kaikki tuntuu olevan nyt kohdal-
laan itserakennetussa omakotitalos-
sa, ajatus aiheuttaa helposti torjun-
taa, tyyliin ”teen muutoksia (vasta 
sitten!), sitten kun tarvetta ilmenee”.  

Silloin ajatus asumisen muutos-
ten ennakoinnista on elämäntapa-
muutokseen verrattava asia. Aivom-
me tunnetusti vastustavat sellaisia 
muutoksia, vaikka asia on järjellises-
ti kannatettava. Tosiasia on, että jos 
pohdintaa lykkää, omien toiveiden 
toteuttaminen käy hankalammaksi.

Huomaa omat toiveet, suunnitte-
le asumisesi paremmaksi
Omaa tulevaisuutta voi parantaa va-
rautumalla – kohtaamalla tosiasiat! 
Eräs henkilö totesi pohtiessaan asu-
misen tulevaisuuttaan: ”Olen tullut 
tietoisemmaksi aikaikkunasta, jol-
loin muutokset on syytä tehdä.” Mo-
tivaation kannalta on tärkeää kirjata 
omat toiveet ja arvot. Asuinympä-
ristön toimivuuteen kannattaa kiin-
nittää huomiota. Asutko nyt alueel-
la, jolla on hyvät liikenneyhteydet 
palveluihin? Ovatko tärkeät ihmiset 

ja harrastukset saavutettavissa hel-
posti? Jaksatko siivota ja luoda lu-
mia ja kestääkö taloutesi remontte-
ja tai elämäntilanteiden muutoksia? 
Asumisen muutosten ennakointi ei 
merkitse sitä, että ikääntymiseen 
liittyvät muutokset toteutuvat no-
peammin, vaan sitä, että muutokset 
ovat hallittavampia. Tehtyjä suun-
nitelmia voi myös muuttaa matkan 
varrella. 

Välineitä saatavilla
Yhteistyössä Espoon kaupungin 
kanssa Suomen Asumisen Apu ry 
käynnisti 2017 hankkeen, joka ke-
hitti 2018 välineitä muutosten suun-
nitteluun. Kehittämisessä on ollut 
vahvasti mukana vapaaehtoisia es-
poolaisia senioreita. Oman asumis-
suunnitelman tekemiseen tarvitaan 
motivointia ja tietoa, mutta myös 
vertaistukea, ohjausta ja konkreet-
tisia välineitä. Yksi mahdollisuus on 
osallistua kursseille. Näin asumisen 
muutoksiin varautuminen ei jää vain 
hyväksi aikomukseksi.

Lisätietoja & kirjoittaja
Kehittäjä Päivi Rekula

Suomen Asumisen Apu ry 
AsumisenApu-hanke
paivi.rekula(at)asumisenapu.fi 
p. 050 568 9090 (ma-to)

Suomen Asumisen Apu ry toimii 
ikääntyvien itsenäisen asumisen 
turvaamiseksi mm. tarjoamalla neu-
vontaa. Yhdistyksellä kaksi STEA-
avusteista hanketta, AsumisenApu 
ja Parempaa Elämää Lähitoiminnalla.

Oletko miettinyt, miten varaudut tulevaisuuden asumisen 
muutoksiin, kun olet 55+?
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Emyn yhteistyökumppaneiden toimintaa

Ruoka-apua arkeen

Espoon Ankkuri
Matinkartanontie 16 B, (Matinkylä)
p. 010 231 3760 , tiina.kaleva(at)samaria.fi
• diakonia-aamiainen arkisin klo 9–10 (puuro, leipä, 

kahvi ja mehu)
• leipäjakoa arkisin klo 9
• Espoon Ankkuri on tarkoitettu erilaisista päihde-

ongelmista kärsiville täysi-ikäisille, tarjolla myös 

ryhmätoimintaa. 

Manna-Apu ry
Terveyskuja 2 E 8 (Espoon keskus),
 p. 040 040 1114
• elintarvikkeita jaossa ti ja to klo 10 sekä pe klo 11.30.

Kelakortti ja oma kassi mukaan.

Espoonlahden seurakunta
Espoonlahden kirkko (Kipparinkatu 8)
• elintarvikejakelu ma, ke ja to 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 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.

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

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

Meren ja taivaan välillä -ryhmän tiedot sivulta 7.

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.

• Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, ma ja to klo 11-
13, (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-
13.00 8.1.-14.5. (paitsi 30.4.), aikuiset 4€, 3-7v 2€ 

• Suvelan kappeli, Kirstintie 24, ti klo 12-13, 15.1.-
21.5., 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€

Muita vertaistukitoimijoita Espoossa

Äidit irti synnytysmasennuksesta 
Avoin vertaistukiryhmä Nöykkiön neuvolassa (Oxfotin-
tie 8) kokoontumiset kerran kuussa klo 18-20 keskiviik-
koisin 16.1., 13.2., 13.3., 10.4., 15.5. ja 12.6. Ilmoittaudu 
mukaan p. 040 759 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. 
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. Vertais-
tukiryhmässä on mahdollisuus jakaa äänikokemuksia 
hyväksyvässä, luottamuksellisessa ilmapiirissä. Tiedus-
telut p. 040 830 9663 tai toimisto(at)moniaaniset.fi

Syömishäiriöliiton alueyhdistys Etelän SYLI 
Järjestää vertaistoimintaa. Tarkemmat tiedot www.
etelansyli.fi

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

  Diakonia- ja kappelilounaat

 Ryhmätoimintaa seurakunnissa

  EJY ry Iloa Arkeen

EJY:n Iloa arkeen -hankkeen hyvinvointiryhmä pi-
dempään työelämästä poissaolleille 30-65-vuoti-
aille korkeasti koulutetuille (AMK-/yliopistotaustaa 
omaaville) espoolaisille tapaa 2.4.19-18.6.19 ti ja to 
klo 9.30-14 EJY ry:n tiloissa Tapiolassa.

Vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen perustuvas-
sa ryhmässä pohditaan ohjatusti omia vahvuuk-
sia, voimavaroja ja työllistymismahdollisuuksia se-
kä jaetaan omia ajatuksia ja osaamista. Ryhmässä 
liikutaan yhdessä ja osallistutaan taide- ja kulttuu-
ritoimintaan tekijänä ja kokijana. Yhteistyökump-
panina toimii Espoon kaupungin liikuntapalvelut.

Suljettuun ryhmään haetaan parhaillaan osallistu-
jia. Kysy lisää hanketyöntekijöiltä sähköpostitse tai 
soita ja sovi tapaaminen. Johanna Laine johanna.
laine@ejy.fi 050 359 6919 tai  Aura Tarjanne aura.
tarjanne@ejy.fi  050 340 3663.
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Terveysluontopolun kuvittajat haussa!
Espoon keskuspuiston Kokinmet-
sään, Olarin kaupunginosan kylkeen 
ollaan kevään aikana toteuttamassa 
terveysluontopolkua. Terveysluon-
topoluksi kutsutaan polkua, jonka 
varrella kulkiessa on mahdollista ko-
kea keskimääräistä enemmän luon-
non terveyteen positiivisesti vaikut-
tavia elementtejä. Polku koostuu 
rastipisteistä, joiden harjoitteet joh-
dattavat kulkijan havainnoimaan, 
oppimaan ja kokemaan luonnon 
monenlaisia terveysvaikutuksia aina 
mielen hyvinvoinnista fyysisen olo-
tilan kohentumiseen.
 Hanke käynnistyi alueel-
la aktiivisesti toimivan Olari-seuran 
aloitteesta, kun seurasta otettiin yh-
teyttä Espoon kaupungin ympäris-
tömuotoilun tiimiin kevään 2018 
lopulla. Polun suunnittelussa on 
alusta asti nojattu Adela Pajusen ja 
Marko Leppäsen kirjoittamaan Ter-
veysmetsä-kirjaan ja siinä eriteltyi-
hin luontoelementtien terveysvai-
kutuksiin. Polun suunnittelussa on 
haluttu varmistaa hyvinvoinnin ja 

terveyden tarkastelu mahdollisim-
man laaja-alaisesti, joten mukaan 
on otettu edustajia lähes 20:stä lä-
hialueella toimivasta järjestöstä ja 
asukasyhdistyksestä. Hankkeen ra-
hoittaa Espoon kaupungin Hyvin-
voiva Espoo -kehitysohjelma, jon-
ka ohjausryhmän asiantuntijat 
ovat myös aktiivisesti osallistuneet 
suunnittelutyöhön. 
 Polun tavoitteena on tarjota 
laajalle joukolle kohderyhmiä mah-
dollisuus kokea ja rauhoittua met-
sässä. Erityisen tärkeää on käyttäjän 
mahdollisuus itse omalla toimin-
nallaan edistää omaa terveyttään 
ja voida paremmin. Polun pääkoh-
deryhmiksi on määritelty koululai-
set ja päiväkotilaiset, henkilöt joil-
le metsä ei konseptina tai paikkana 
ole ennestään tuttu, sekä he jotka 
etsivät metsän tarjoamia terveys-
vaikutuksia. Lapsille polku tarjoaa 
tavoitteellisia ja elämyksellisiä op-
pimiskokemuksia ja metsään tutus-
tujille helpon ja ohjatun tavan oman 
luontosuhteen rakentamiseen ja 

uuden tiedon löytämiseen. Ter-
veysvaikutuksia etsiviä polun har-
joitteet taas avustavat irtautumaan 
arjesta ja pysähtymään, sekä herkis-
tymään erilaisille mielen ja kehon 
tuntemuksille.
Terveyspolun rastien kuvittamiseksi 
haetaan Emyn toiminnan piiristä va-
paaehtoisia kuvataiteilijoita tai ku-
vittajia. Kiinnostuitko?

Tervetuloa kuulemaan 
lisää ja ilmoittautumaan 
terveysluontopolun rastien 
kuvittajaksi Olarin Emyyn 
torstaina 7.3.2019 klo 13!

Iira Niemeläinen
Ympäristömuotoilija, 
Espoon kaupunki

Seminaari lapsuuden ja nuoruuden iloja ja suruja

Perjantaina 24.5.2019 klo 9 – 15 Espoon valtuustotalo, Valtuustosali, Espoonkatu 5, Espoo

9 – 9.15 Tervetuloa, Liisa Pohjonen ja Eija Suominen
9.15 –  9.45 ”Voin 100% olla oma itseni, eikä kukaan tuomitse mua.” Ryhmämuotoisuus ja yhteinen kokemus vahvis-
taa, Anna-Kaisa Pohjola, tj. Leirikesä ry ja Senja Linnainmaa, tj. Lasten kesä ry
9.45 – 10.30 Tuhoavatko älylaitteet nuorten mielenterveyden, Silja Kosola, nuorisolääkäri, dosentti
10.45 – 11.00 Tuu messiin, Arttu Pöyhtäri ja Titta Huuskonen, Emy ry
11.00 – 11.45 Itsenäistymistä tukemassa – asumisen haasteet, Anu Teristö, vastaava ohjaaja, NAL Palvelut Oy
11.45 – 12.45 Lounas, omakustanteinen
12.45 – 13.00 Musiikkia, VihiPat -trio
13.00 – 13.30 Nuorten turvatalon unikoulu arjen haasteiden tukena, Kati Kyyrö, Nuorten turvatalo, Espoo
13.30 – 14.30 Perheterapeuttisesta lastensuojelusta – systeeminen lastensuojelu osana Espoon lastensuojelun 
palveluita Vesa-Matti Pekkola, perheterapeutti, Espoon kaupunki
14.30 – 15.00 Yhteinen keskustelu ja kahvitarjoilu

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan meille kaikille merkityksellisistä elämänvaiheista kaikille kiinnostuneille 
avoimeen ja maksuttomaan seminaariin. Järjestäjänä: Espoon omaistoiminnan neuvottelukunta. Ilmoittautumi-
nen 14.5.2019 mennessä: www.finfamiuusimaa.fi/espooseminaari
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Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo mentalhälsoförening EMF rf ) 
on mielenterveyskuntoutujien potilasyhdistys. Tarkoituksenamme on yh-
distää ja aktivoida Espoon ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveyson-
gelmia kokeneita sekä herättää ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös 
ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. Tarkoituksemme toteut-
tamiseksi järjestämme ryhmä-, opinto- ja työtoimintaa, tapahtumia, ret-

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

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

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

Luottamus- ja toimihenkilöt 

Puheenjohtaja  Tomi Ojala
Toiminnanjohtaja  Kaj Järvisalo   p. 050 552 1049  kaj.jarvisalo(at)emy.fi
Toiminnanohjaaja  Tiina Pajula   p. 050 310 7987  tiina.pajula(at)emy.fi
Toiminnanohjaaja Virpi Guttorm  p. 050 310 7981  virpi.guttorm(at)emy.fi
Toiminnanohjaaja  Hanna Hed   p. 050 310 7980  hanna.hed(at)emy.fi
Ohjaaja   Arttu Pöyhtäri  p. 050 312 5193  arttu.poyhtari(at)emy.fi
Ohjaaja   Titta Huuskonen p. 050 310 7982  titta.huuskonen(at)emy.fi
Ohjaaja   Tuomas Roito  p. 050 310 7985  tuomas.roito(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä Eeva Leinonen  p. 050 310 7984  eeva.leinonen(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä  Minna Kettunen p. 050 310 7983  minna.kettunen(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä Tiia Hachad  p. 050 310 7986  tiia.hachad(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä Kari Vironen  p. 050 367 2676  kari.vironen(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä Jouni Laakkonen

Yhdistys ja yhteystiedot
Emyyn et tarvitse 

lähetettä tai diagnoosia.
Tervetuloa mukaan toimin-

taan!

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

Kaikukortilla voi käydä Espoossa maksutta tietyissä konserteissa, festivaaleilla, teattereissa 
tai museossa. Kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta! Kaikukortti on henkilö-
kohtainen ja voimassa vuoden myöntämispäivästä. Kaikukortin voivat saada aikuiset tai 16 
vuotta täyttäneet Emyn jäsenet tai toimintaan osallistuvat, jotka ovat taloudellisesti tiukassa 
tilanteessa.
Tiedustele mahdollisuutta omaan Kaikukorttiin Emyn toiminnanohjaajilta Tiinalta tai Virpiltä.
tiina.pajula(at)emy.�  p. 050 310 7987, virpi.uusitalo(at)emy.�  p. 050 310 7981.
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