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Joko olet hakenut villasukat naftaliista? Hakenut kirjas-
tosta mukavan teoksen marraskuisia iltoja ajatellen? Pi-
menevänä vuodenaikana on lupa levätä ja nauttia.
 On ihana rojahtaa sohvalle tai sängylle luke-
maan ja lepäämään. Tärkeää on kuitenkin levon vasta-
painoksi liikkua ja hakeutua toisten ihmisten seuraan. 
Sitä jaksaa levätäkin paremmin, kun on välillä täyttänyt 
kalenterinsa toiminnalla yhdessä muiden kanssa.

    Ethän jää yksin?

Emy on osallistujalähtöinen yhdistys, ja mielipiteesi on 
meille tärkeä. Nyt marraskuussa pyydänkin sinua vas-
taamaan Emyn toimintaan liittyvään kyselyyn. Kysely on 
avoinna marraskuun 2018 ajan Emyn kotisivuilla emy.fi/
kysely. Jos et käytä internettiä, on kyselyyn mahdollista 
vastata myös perinteisellä lomakkeella, jonka saat mar-
raskuun aikana mistä tahansa Emyn järjestämästä ryh-
mästä, tilaisuudesta, retkeltä tai mistä vain menosta. Ky-
sely on suunnattu kaikille Emyn toimintaan 2017 ja/tai 
2018 osallistuneille henkilöille. Kyselyyn vastataan ni-
mettömänä. Saatuja vastauksia käytetään Emyn toimin-
nan kehittämiseen ja raportoimiseen. Toivon, että vas-
taat kyselyyn!
 Marraskuussa käynnistämme remontin uudes-
sa Olarin tilassamme. Remontin jälkeen tarjoamme tilas-
sa entistä laajempaa toimintaa. Niin Olarin toiminnasta 
kuin kaikista muistakin Emyn jutuista saat tulevaisuu-
dessakin tietoa seuraamalla tätä kuukausittaista Emy-
tiedotetta tai kotisivuja emy.fi.
 Jos et ole vielä vieraillut Emyn Olarin kohtaa-
mispaikassa, ja toki muutenkin, kutsun sinut käymään! 
Tervetuloa tutustumaan 15.11. klo 16.30, jonka jälkeen 

klo 17.30 aloitamme Emyn jä-
senistölle suunnatun syysko-
kouksen. Sekä syyskokouksen 
kokousmateriaalin että Emyn 
marraskuun monipuolisen oh-
jelman löydät tästä lehdestä. Ja 
vielä tähän loppuun muistutus:

 Olet tervetullut Emyyn!

EMY-tiedote 11/2018

Palaute: tiina.pajula(at)emy.fi p. 050 310 7987
Julkaisija: Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Y-tunnus: 0678820-6
EMY ry, Pappilantie 7, 02770 Espoo 
espoonmielenterveys(at)emy.fi. EMY-tiedote
julkaistaan internetosoitteessa www.emy.fi
Emyn löydät myös Facebookista
Vastaava toimittaja: Tiina Pajula
Painopaikka: Picaset Oy, Helsinki
Tilaushinta: Emy ry:n jäsenmaksu, 23 / kalenterivuosi. 
Ilmestyminen: Kuukauden alussa, 12 krt / vuosi.
Aineisto: Materiaali tulee toimittaa edeltävän kuukau-
den puoliväliin mennessä sähköpostitse tiina.pajula(at)
emy.fi, postitse kohtaamispaikkaan tai henkilökohtai-
sesti tuomalla.
   Kansikuva: Pia H.

Emyn kuulumisia

Tiina :)

Mielenterveysviikko 18.-25.11.2018

Su 18.11. Kynttilätapahtuma
Kynttilätapahtuma itsemurhan uhrien muistolle käyn-
nistää Mielenterveysviikon su 18.11. klo 18. Kynttilät 
sytytämme ensin Espoon keskuksessa Tuomiokirkon 
edessä, minkä jälkeen nautimme iltateet Pitäjäntuvassa 
(Kirkonmäentie 2). Tapahtuma yhteistyössä Espoon tuo-
miokirkkoseurakunnan kanssa. Lämpimästi tervetuloa!

Ma 19.11. Virkistyspäivä
Tervetuloa viettämään hauskaa päivää Laurean opiskeli-
joiden kanssa ma 19.11. Meriemyyn. Luvassa on yllätys-
ohjelmaa, musiikkia, visailua ja toisiimme tutustumista. 
Tarjoamme uunituoretta piirakkaa ja kahvia! Mikäli halu-
at osallistua piirakan leipomiseen kanssamme, tule pai-
kalle jo klo 13, muu ohjelma klo 14-16.

Ti 20.11. ja ke 21.11. Mielenterveysmessut
Helsingin Kulttuuritalolla (Sturenkatu 4) ti 20.11. klo 
9-17 ja ke 21.11. klo 9-16. Messuilla on kattavaa tietoa 
hoito- ja kuntoutuspalveluista, järjestöistä, viranomai-
sista, koulutuksesta ja mielenterveyden tukemisesta. 
Emy esittäytyy messuilla Avomielin-kumppanien kans-
sa yhteisellä osastolla. Leikkaa pääsylippu sivulta 13 ja 
tule messuille!

To 22.11. Elokuva Kannukinossa klo 17.30
Matka minuksi - elokuva nuorista naisista, riittämättö-
myyden tunteesta ja itsensä löytämisestä. Vapaa pääsy! 
Mielenterveysviikon näytöksessä on vieraana elokuvan 
ohjaaja Mina Laamo. Yhteistyössä Espoon kulttuuripal-
velut ja Emy.  www.matkaminuksi.fi/ (K12).
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Ajankohtaisia
Kutsu Emyn syyskokoukseen
Emy kutsuu jäsenistönsä yhdistyksen 
sääntömääräiseen syyskokoukseen 
torstaina 15.11.2018 Emyn tiloihin 
Olariin (Maapallonkatu 8 E-F). Aloi-
tamme kokouksen klo 17.30. Tervetu-
loa paikalle jo klo 16.30 tutustumaan 
paikkaan, vaihtamaan kuulumisia ja 
nauttimaan tarjoiluista. Kokouksen 
esityslista ja muu kokousmateriaali 
löytyy tästä lehdestä.

Emyn kuukausikokous ja 
Kaikukorttiryhmä la 10.11.
Emyn kuukausikokous pidetään Me-
riemyssä 10.11. klo 13. Kokoukses-
sa suunnitellaan Emyn toimintaa. 
Kokous on kaikille avoin, tervetuloa 
mukaan! Aloitteita ja ideoita voi esit-
tää kohtaamispaikan aloitelaatikoi-
den tai emy.fi sivujen kautta.

Kaikukorttimenoihin yhdessä
Onko sinulla Kaikukortti, mutta yk-
sin ei tule lähdettyä kulttuuritapah-
tumiin? Tule Meriemyyn lauantaina 
10.11. klo 13.30-15 niin käydään yh-
dessä läpi ajankohtaisia Kaikukort-
tikohteita ja perehdytään eri kult-
tuuriteemoihin alustuksen johdolla. 
Samalla on mahdollisuus tutustua ja 
parhaassa tapauksessa löytää kave-
reita, joiden kanssa lähteä vaikkapa 
elokuviin, teatteriin, konserttiin tai 
taidenäyttelyyn.

Emyn yhteiskehittäjäryhmä
Haluatko tulla kehittämään Emyn 
toimintaa? Yhteiskehittämisellä tar-
koitetaan kokemustiedon ja amma-
tillisen tiedon yhdistävää dialogia toi-
minnan kehittämiseksi. Marraskuun 
teemana on Emyn leirit. Kokoontumi-
nen pe 9.11. klo 13. Hae mukaan ryh-
mään Virpiin kautta p. 050 310 7981.

Emyn jäsenten syysleiri
Syysleiri pidetään vetäjien ja 25 
osallistujan kesken Velskolassa 5.-
9.11.2018. Tied. p. 050 310 7987.

Päiväristeily Tallinnaan
Lähdemme Tallinnaan tiistaina 
27.11. Eckerö Linen m/s Finlandial-
la. Hakuaika retkelle oli lokakuussa, 
mutta paikkoja voit kysellä vielä Tii-
nalta p. 050 310 7987 (15€/hlö).

Solaris-loma
17.-22.3.2019 Kylpylähotelli Päivä-
kummussa, hae mukaan nyt! Katso 
tarkemmat tiedot sivulta 14.

Marrasiltamat
Avomielin-yhdistysten yhteiset ilta-
mat pidetään ti 6.11. klo 16-20.30 
Malmin työväentalolla (Takanii-
tynkuja 9). Lipun saat Emyn työn-
tekijöiltä 2€ hintaan. Ohjelmas-
sa musiikkia, teatteria, karaokea ja 
ruokailu. Tervetuloa!

Retki Bodomille
Teemme syysretken Bodom-järven 
maisemiin ke 7.11. (lähtö klo 10 
Lilla Karyllista). Laitamme Emyn ve-
neen talviteloille ja syömme eväi-
tä. Ilmoittauduthan mukaan 6.11. 
mennessä ilmoitustaulun listan 
kautta. Tässä hyvä tilaisuus tutus-
tua Emyn veneen käyttöön ensi ke-
sää ajatellen!

Rentoutusta ja hyvän mielen 
harjoituksia
Tule Meriemyyn ti 13.11. klo 13-
14.30. rentoutumaan ja virkistäy-
tymään fysioterapiaopiskelijoiden 
ohjauksessa! Mukavaa yhdessäoloa 
ja inspiroivia harjoituksia, joista riit-
tää virtaa kotiinviemisiksikin!

Biljarditurnaus
Avomielin-yhdistysten biljarditur-
naus to 15.11. Kivenlahdessa. Aloi-
tamme lounaalla Meriemyssä klo 
11, pelit alkavat klo 12 Brodessa ja 
lopuksi nautimme turnauskahvit 
Meriemyssä. Ilmoittaudu joukku-
eeseemme Eevalle p. 050 310 7984.

Startti Emyn vapaaehtoiseksi
Tule kuulemaan Emyn vapaaehtois-
toiminnasta ke 28.11. klo 15-17. Li-
sätietoja ja ilmoittautuminen Virpin 
kautta p. 050 310 7981. Tämä koulu-
tus on suunnattu niin tutuille emy-
läisille kuin uusillekin tuttavuuksille, 
tervetuloa!

Järjestökadun pikkujoulut
Pappilantien toimijoiden yhteiset ja 
kaikille avoimet pikkujoulut järjeste-
tään pe 30.11. klo 12-14 Villa Aptee-
kissa (Pappilantie 5). Tarjolla on jou-
lupuuroa, musiikkia ja joulupukki. 

Emyn pikkujoulut
Emyn pikkujoulut järjestetään Es-
poon me-talossa (Terveyskuja 2 B) 
sunnuntaina 2.12. klo 12-15. Ohjel-
massa on yhdessäoloa, esityksiä ja 
yhteislaulua, jouluista syötävää. Il-
moittaudu mukaan ilmoitustaulujen 
listan kautta ja tuo mukanasi noin 2€ 
arvoinen joulupaketti. Tervetuloa! Jos 
haluat auttaa järjestelyissä tai esiin-
tyä pikkujouluissa, ota yhteyttä Art-
tuun p. 050 312 5193.  

Retki kirpputoreille
Teemme retken ti 4.12. Lohjan seu-
dun kirpputoreille ja Kasvihuoneilmi-
öön. Retkelle mahtuu tila-autollinen 
ihmisiä ja lähtö on klo 9 aamulla Lil-
la Karyllista. Jos haluat mukaan, ota 
marraskuussa yhteyttä Arttuun p. 050 
312 5193. Retkimaksu on 5€/hlö.

Retki Myöhätuuleen
Ke 5.12. teemme retken Vantaan Hy-
vät Tuulet ry:n itsenäisyyspäivän juh-
liin ja tutustumaan kohtaamispaik-
kaan. Lähtö Lilla Karyllista klo 10.50. 
Ilmoittauduthan ilmoitustaululle en-
nakkoon. Retkellä saamme myös 
lounasta.  Tule mukaan!
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Kohtaamispaikka 
Meriemy
Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09–863 2031

Kohtaamispaikka 
Lilla Karyll
Pappilantie 7, Espoon keskus
p. 09–859 2057 

Tervetuloa Lilla Karyllin
	 •	 arkipäivisin	klo	9–16.30
	 •	 avoinna	vapaaehtoisvoimin	sunnuntaisin	

klo 12–16 (varmistathan puhelimitse)

Lilla Karyll on vuonna 1902 rakennettu, yhdistyksen 
90-luvulla kunnostama puuhuvila omalla pihalla Espoon 
keskuksen Pappilanmäellä, kivenheiton päässä Espoon 
keskuksen asemasta ja Espoon vanhasta tuomiokirkos-
ta. Tervetuloa, kohtaamispaikka on kaikille avoin!

Talkootöitä tarjolla Lilla Karyllissa joka arkipäivä 
ja Meriemyssä ma, ke ja pe
Lilla Karyllin talkoita pidetään maanantaista perjantai-
hin eli joka arkipäivä. Meriemyn talkoopäivät ovat maa-
nantai, keskiviikko ja perjantai (arkena).

Talkoisiin osallistumista varten saavutaan paikalle en-
nen klo 10 aamulla ja ilmoittaudutaan talkoisiin tal-
koovastaavalle. Jos poikkeuksellisesti myöhästyt ja olet 
tulossa talkoisiin, soitathan siitä kohtaamispaikkaan en-
nen kymmentä! Talkoiden aluksi jaetaan päivän talkoo-
työt ja sitten suunnitellaan päivän talkoolounas.

Talkootyöt voivat olla esimerkiksi siivousta, ruoanlaittoa 
ja Lilla Karyllissa myös pihatöitä ja toisinaan postitusta. 
Kiitoksena tehdystä talkootyöstä jokainen talkoolainen 
saa syödäkseen lounaan. Talkoisiin osallistumista varten 
kannattaa varata aikaa klo 9.45–13.00. Tervetuloa!

Kirpputori Lilla Karyllissa
Lilla Karyllin yläkerrassa on pieni kirpputori, jonne voit 
tuoda siistiä ja puhdasta tavaraa ja vaatteita. Kirpputo-
rin hinnat vaihtelevat 0,5–4€. Tule tekemään löytöjä!

Tervetuloa Meriemyyn
	 •	 arkipäivisin	klo	9–16.30
	 •	 avoinna	vapaaehtoisvoimin
  lauantaisin ja toisinaan myös pyhäpäivinä klo 
  12–16 (varmistathan puhelimitse) 

Meriemy sijaitsee Ala-Kivenlahden ostoskeskuksessa, 
noin viiden minuutin kävelymatkan päässä Kivenlah-
den merimaisemasta. Kävelykadun varrella sijaitsevaan 
katutason kohtaamispaikkaan on helppo piipahtaa 
moikkaamaan, nauttimaan kupillinen kahvia, lukemaan 
päivän lehti tai vaikka surffaamaan netissä. Ovessa on 
koodilukko, joten koputathan rohkeasti, niin avaamme 
sinulle oven. Tervetuloa!

Meriemyssä on ompelukone
Voit ottaa oman ompelutyön mukaasi, erivärisiä lankoja 
löytyy koneen luota. Kone on kävijöiden omatoimisessa 
käytössä Meriemyn aukioloaikoina.

Sinustako Emyn kohtaamispaikkojen 
viikonloppujen vapaaehtoinen? 
Päivystäjäjoukkoon mahtuu lisää vapaaehtoisia sekä 
Meriemyyn että Lilla Karylliin. Kiinnostuneet voivat ot-
taa yhteyttä: Meriemyn asioissa Hannaan p. 050 310 
7980 ja Lilla Karyllin asioissa Kaideen p. 050 552 1049.

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

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

Emyn kohtaamispaikat
Arkiruoka on järkiruokaa
Lilla Karyllin talkoissa kokataan Uudenmaan
Marttojen kotitalouden asiantuntija Hanna
Pikkaraisen opastuksella ke 14.11. ja 28.11. klo 10.  
    Tervetuloa!
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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 mo-
nenlaista ryhmätoimintaa. Kylämajassa myös on ompe-
lukone ja kangaspuut. Ompelua varten kannattaa vara-
ta mukaan omat langat ja kangaspuiden käyttämisestä 
peritään pieni loimimaksu.

kylamaja.fi & facebook.com/kylamaja

Avoinna
•	 arkisin klo 10-14

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

Raitin Pysäkki on kohtaamis- ja kahvittelupaikka kaikille. 
Raitin Pysäkin toiminnasta vastaavat yhteistyössä Punai-
sen Ristin Kehä-Espoon osasto, Espoon kaupunki, Lep-
pävaaran seurakunta ja Emy.

Raitin Pysäkki 25-vuotta

Tervetuloa Raitin Pysäkille kakkukahveille 
torstaina 1.11.2018 klo 10-15.

Yhteistyössä kohtaamispaikat

Omaisten teemaillat jakavat tietoa ja tukea psyykkisesti sairastuneiden henkilöi-
den omaisille ja läheisille. Teemaillat järjestetään Emyn kohtaamispaikka Meriemys-
sä kerran kuussa torstaina klo 18-20. Yhteistyössä Emy ja Espoonlahdenseurakunta. 
Tervetuloa!
 
•	 To 8.11. teemana kuntoutus, vieraana kuntoutuspäällikkö Kimmo 

Hane Mielenterveyden keskusliitosta
•	 Ke 12.12. omaisten yhteiset pikkujoulut Lilla Karyllissa klo 17.30. 

Tervetuloa!

Espoossa toimii myös omaisten vertaistukeen perustuva keskusteluryhmä. Ryhmän 
tapaaminen keskiviikkona 14.11. klo 17.30 Eedin yläkerrassa (Kilonkallio 7, Espoo).

Omaisille ja läheisille
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Emyn ryhmätoiminta, tervetuloa!

Liikutaan yhdessä

FC Askel jalkapalloa

Futista pelataan
•	 maanantaisin klo 15.30-17 Laak-

solahden hallissa joka viikko  
17.12. saakka.

•	 keskiviikkoisin klo 17-18 pela-
taan futsalia Storängens sko-
lan salissa (Rehtorikuja 4) 28.11. 
saakka. 

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

Tule joogaamaan
Lempeää ja kaikille sopivaa hat-
hajoogaa maanantaisin klo 17-18 
Lagstads skolan salissa 3.12. saakka. 
Perjantaisin joogataan klo 13-14.15 
ESKOn salissa (Pappilantie 2) 30.11. 
saakka.
 Ilmoittauduthan perjantain 
joogaryhmään ennakkoon Titalle p. 
050 310 7982. Maanantain joogaan 
ei tarvitse ilmoittautua. Joogaamis-
ta varten pue yllesi mukavat ja jous-
tavat vaatteet, ja ota mukaan oma 
pyyhe tai ohut viltti. Muistathan ol-
la syömättä ja juomatta puoli tuntia 
ennen ja jälkeen joogan. Tervetuloa!

Keilaus
Emyn keilausryhmä järjestetään tiis-
taina 13.11. klo 14 Tapiolan keilahal-
lissa. Ilmoittauduthan keilaukseen 
soittamalla p. 09-863 2031 tai kirjoit-
tamalla nimesi Emyn ilmoitustaulun 
listalle. Tule mukaan, keilaaminen 
on hauskaa!

Sählyä pelaamaan
Sählyä pelataan tiistaisin klo 17-18  
Koulumestarin koulun salissa 4.12. 
saakka. Torstaisin pelataan sählyä 
1., 8., 15. ja 22.11. sekä 13.12.  klo 
20.30-21.30 Omnian ammattiopis-
ton salissa. Mukaan sählytreeneihin 
tarvitset sisäkengät ja rennot vaat-
teet. Niin mailan kuin pallonkin saat 
tarvittaessa lainaksi.

Itämainen tanssi naisille
Itämaista tanssia tanssitaan naisten 
kesken tiistaisin klo 18-19 Lagstads 
skolan salissa 4.12. saakka. Mukaan 
tarvitset sisäkengät tai sukat sekä 
rennot vaatteet. Vetäjänä Heta. Il-
moittauduthan mukaan etukäteen 
Hannalle p. 050 310 7980.

Sulkapalloa pelaamaan
Sulkapalloa pelataan keskiviikkoisin 
klo 19.30-21 Meritorin koulun sa-
lissa 28.11. saakka. Olet tervetullut 
mukaan, mailan ja pallon saat tar-
vittaessa lainaksi.

Vesiliikuntaa yhdessä
Vesijuoksua tai uintia harrastetaan 
yhdessä torstaisin Keski-Espoon ui-
mahallissa. Tavataan uimahallin au-
lan sohvien luona klo 15.30. Tiedus-
telut Karilta p. 050 367 2676.

Emyn kuntosalivuoro
Emyläisten avoin kuntosalivuoro on 
perjantaisin klo 16-17 Kannusillan-
mäen väestönsuojan kuntosalissa 
7.12. saakka. Mukaan tarvitset sisä-
kengät, rennot vaatteet, pyyhkeen 
ja peseytymistarvikkeet. Tarvitta-
essa saat hieman opastusta laittei-
den kanssa, joten rohkeasti mukaan 
vaan!

Kulttuuria, harrastuksia 
ja yhteistä tekemistä

Teatteriryhmä
Emyn teatteriryhmä kokoontuu 
maanantaisin klo 14-15.30 ESKOn 
salissa (Pappilantie 2) 10.12. saakka. 
Ryhmässä harjoitellaan ilmaisutai-
toa ja näyttelemistä teatterikoulun 
opettajan ohjauksessa. Ilmoittaudu 
mukaan ryhmään Hannan kautta p. 
050 310 7980.

Elämäkerrallinen 
kirjoitusryhmä
Ryhmässä käydään läpi omaa elä-
mää innostavien kirjoitusharjoitus-
ten avulla. Kirjoitamme ja keskuste-
lemme yhdessä luottamuksellisesti. 
Sinun ei tarvitse olla taitava kirjoit-
taja, kokeilunhalu riittää. Ryhmä ko-
koontuu keskiviikkoisin klo 17-19 
Meriemyssä joka viikko 28.11. saak-
ka. Tiedustelut p. 050 310 7980.

Runoryhmä
Runoryhmässä opettelemme erilai-
sia runouden tekniikoita ja teemme 
kirjoitusharjoituksia. Keskustelem-
me ja jaamme tekstejä. Et tarvitse 
osaamista, vaan kiinnostus riittää! 
Kokoontuminen parittomien viikko-
jen torstaisin klo 17.30-19 Lilla Ka-
ryllissa 13.9.-22.11.2018. Lämpimäs-
ti tervetuloa mukaan!

Elävä äänikirja
Elävä äänikirja lukee kirjaa Merie-
myssä parittomien viikkojen per-
jantaisin klo 14 (14.9.-23.11.). Tule 
kuulolle!
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Karikatyyriryhmä
Ryhmässä opettelemme piirtämään 
pilakuvia tunnetuista julkisuuden 
henkilöistä. Piirustusvälineet tarjo-
aa Emy, mutta halutessasi voit ot-
taa myös omia välineitäsi mukaan. 
Harjoittelemme nopeaa luonnoste-
lua ja ihmisten muuttamista eläin-
hahmoiksi. Tervetuloa hauskalle 
kurssille, jonne mahtuu vielä kivas-
ti mukaan. Kokoonnumme parillis-
ten viikkojen torstaisin klo 17.30-19 
Lilla Karyllissa ajalla 6.9.-29.11.2018.

Kuvataideryhmiä kaikille
Sielun maisemien maalarit ko-
koontuvat maanantaisin klo 17-19 
Lilla Karyllissa 17.12. saakka ja Ilon 
maalarit kokoontuvat tiistaisin klo 
16.30-18.30 Meriemyssä 18.12. saak-
ka. Kuvataideryhmät ovat kaikil-
le avoimia ja 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 
tervetuloa!

Tule torstain toimintaryhmään
Torstain toimintaryhmä tapaa tors-
taisin klo 13.30 Lilla Karyllissa. Il-
moittauduthan mukaan p. 050 310 
7981 tai p. 050 310 7985. Marras-
kuun ryhmäkertojen teemat: 1.11. 
Heijastinaskartelua, 8.11. Muovai-
lua silkkisavesta, 15.11. Spiral-peli, 
22.11. Musiikkivisa, 29.11. Rentou-
tusharjoituksia. Yhteistyössä HYKS 
Jorvin alueen Psykiatria. Tervetuloa!

Musiikkiraati & lauluryhmä
Parillisten viikkojen keskiviikkoisin 
28.11. saakka kokoonnutaan Kylä-
majaan musiikin merkeissä. Musiik-
kiraadissa klo 12-13 kuunnellaan 
musiikkia ja keskustellaan luento-
salissa. Lauluryhmässä lauletaan yh-
teislauluja klo 13-14 pianohuonees-
sa. Voit osallistua molempiin tai vain 
toiseen. Ohjaajana Helena.

Leivotaan yhdessä

Leivotaan yhdessä Meriemyssä tiis-
taisin klo 10-12. Tule mukaan! Ryh-
mä kokoontuu viikoittain 4.12. 
saakka.

Bänditaitoryhmä
Bänditaitoryhmä kokoontuu soitta-
maan Lilla Karyllin yläkerran musiik-
kihuoneeseen perjantaisin klo 13-14 
musiikkipedagogi Sarin ohjauksella. 
Tule mukaan ryhmään! Ryhmä ko-
koontuu 7.12. saakka.

Levyraati
Kokoonnutaan Meriemyyn perjan-
taina 16.11. klo 14 pitämään yh-
teistä levyraatia. Tule sinäkin! Levy-
raadissa analysoidaan, muistellaan 
ja arvostellaan soitettuja kappalei-
ta. Voit halutessasi ottaa omaa mu-
siikkia mukaan tai valita kappaleen 
Youtubesta. Mukana Tiina.

Kirjastotunti
Meriemyssä järjestetään kirjastotun-
ti kerran kuussa keskiviikkona  28.11. 
ja 19.12. klo 13-14. Tunneilla kirjas-
ton henkilökunta jalkautuu Merie-
myyn ja tilaisuuden teema vaihtelee 
lukuvinkkauksesta uusiin tuuliin ja 
musiikkiin, myös toivomuksia sopii 
esittää. Tervetuloa 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. Lenk-
kiporukka kokoontuu perjantaisin 
klo 15 Lilla Karyllissa.

Tukea ryhmästä

Sinisen huoneen teehetki 
Sinisen huoneen teehetki pidetään 
keskiviikkona 7.11. klo 17-18.30 Lil-
la Karyllissa. Tervetuloa vaihtamaan 
ajatuksia elämästä ja ihmisenä ole-
misesta. Ryhmä perustuu luotta-
muksellisuuteen ja vertaisuuteen.

Meren ja taivaan välillä 
- diakonin ohjaama 
keskusteluryhmä
Ryhmä kokoontuu Espoonlahden 
seurakunnan diakonin Liisa Pohjo-
sen ohjauksella parittomien viikko-
jen torstaisin klo 14-15.30 Meriemyn 
sinisessä huoneessa. Tervetuloa!

Tukiryhmä ahdistuneille
Tervetuloa mukaan tukiryhmään 
keskustelemaan sekä jakamaan 
selviytymiskeinoja ahdistukseen. 
Ryhmä kokoontuu parillisten viik-
kojen torstaisin klo 18-19.30 Villa 
Apteekin yläkerrassa (Pappilantie 5) 
6.9.-13.12.
 Ryhmää ohjaa vertaisoh-
jaaja Monika ja psykoterapiaopis-
kelija Sirpa. Ryhmä toimii avoimel-
la periaatteella, joten tervetuloa 
mukaan. Osallistujilta edellytetään 
luottamuksellisuutta.

Keskusteluryhmä 
kaksisuuntaista 
mielialahäiriötä sairastaville 
kokoontuu parillisten viikkojen tiis-
taisin klo 18-19.30 Lilla Karyllin olo-
huoneessa ajalla 4.9.-11.12.
 Ryhmä perustuu vertais-
tukeen ja toimii avoimella periaat-
teella. Osallistujilta edellytetään 
luottamuksellisuutta.
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Sinä 18-32-vuotias tuu messiin!

Kutsu yksinäisille 29-65-vuotiaille

Mukaan kamuryhmään!
Kamuryhmät ovat 18–32-vuotiail-
le tarkoitettuja ryhmiä, joissa tu-
tustutaan uusiin ihmisiin yhteisen 
tekemisen merkeissä. Jokaisesta 
kamuryhmästä muotoutuu osal-
listujiensa näköinen. Kamuryhmiä 
kokoontuu Olarissa Emyn kohtaa-
mispaikassa (Maapallonkatu 8 E-F) 
sekä Espoon keskuksessa me-talol-
la (Terveyskuja 2 B). Kysy lisää Tital-
ta tai Artulta ja tuu messiin!

Verstas
Verstas pidetään parillisten viikko-
jen torstaisin klo 17–19 Olarin koh-
taamispaikassa (ei 15.11.). Verstas 
on paikka, jossa voit tehdä esimer-
kiksi koulutöitä, koota pienoismal-
leja, kirjoittaa kirjaa, opiskella uutta 
kieltä tai mikä sun projektisi sitten 
onkaan. Verstaalla voit työskennellä 

Emyssä toimii hanke inspiraation, seuran ja toiminnan tarjoamiseksi 18-32-vuotiaille. Erityisesti tervetulleita ovat 
yksinäiset tai sosiaalisesti eristäytyneet nuoret aikuiset, joilla on omaa kokemusta mielenterveys- ja/tai päihdeon-
gelmista. Ota yhteyttä ja tuu messiin! messissa(at)emy.fi Arttu p. 050 312 5193 ja Titta p. 050 310 7982.

yhdessä tai yksin. Ota omat tarvik-
keet mukaan! Vetäjänä Henry. Lisä-
tietoja saat Titalta tai Artulta.

Peliryhmä
Olarin kohtaamispaikassa (Maapal-
lonkatu 8 E-F) perjantaisin klo 15–
18. Ryhmässä pelaillaan lautapele-
jä yhdessä, voit tuoda myös omia 
pelejäsi. Ryhmä on avoin kaikille 
18-32-vuotiaille lautapeleistä, kort-
tipeleistä tai muuten vain peleistä 
kiinnostuneille.

Kuntosaliryhmä 
Kuntosaliryhmä kokoontuu Leppä-
vaaran urheiluhallissa keskiviikkoi-
sin klo 16–17. Lisätiedot ja ilmoit-
tautuminen: 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 il-
mapiirissä. Ryhmässä voi piirtää tai 
maalata joko kuukausittain vaih-
tuvan teeman mukaisia juttuja, tai 
sitten ihan mitä mieleen juolahtaa. 
Voit myös tulla vain hengailemaan!  
Kysy lisää Titalta p. 050 310 7982 tai 
titta.huuskonen(at)emy.fi

Uutiskirje ja pikkujoulut
Marraskuun loppupuolella viete-
tään hankkeen ryhmien yhteisiä pik-
kujouluja. Tilaa hankkeen uutiskirje 
laittamalla sähköpostia messissa(at)
emy.fi, niin kuulet lisää pikkujouluis-
ta ja kaikesta muustakin!

Kutsu-hankkeen ystäväryhmätoiminta on tarkoitettu yksinäisille tai sosiaalisesti eristäytyneille 29-65-vuotiaille, jot-
ka eivät 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

Onnellisuuden jäljillä -ryhmä alkanut
Haluatko arkeesi lisää voimavaroja ja iloa? 31.10. alkoi 5 kerran suljettu Onnellisuuden jäljillä -ryhmä. Ryhmässä 
tutustumme toisiimme ja etsimme myönteisiä tunteita erilaisin menetelmin, mm. HEHKU-tunnepalikoita käyttäen. 
Ryhmää ohjaavat ja Virpi Emystä ja diakonissa Sanna Kohtala Tapiolan seurakunnasta. Tiedustelut: Virpi Guttorm.
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Runoja emyläisten kynistäKaamoskaiho
 
Joko kesä oli tässä,
enää muistoissa vain
Näin pianko kuluu aika elämässä,
mitä tehdyksi sain
 
Katoavaisuus muistuttaa 
ajassa martaan
Olo puistattaa,
myös odottavan hartaan
 
Karkottaa voi pimeän pelon,
sytyttämällä kynttilän hetkeen tähän
Muistoksi menneen, liekiksi elon, 
rauhoittaa se vähän
 
Ikävän turruttaa tahtoisin,
rakkaita vielä halata
Asiat voineet mennä toisin,
mutta ajassa ei voi palata
 
Hämärä kätkee hetket heikot,
tunteiltaan ei saa piiloa
Kohdattava on ajatusten peikot,
vielä saada voimaa, iloa
 
Helpotusta mieleen
pohtimatta löytämätöntä tarmoa
Antaa anteeksi valinnat,
jotka menneet pieleen,
suoda itselle armoa

Ari Mikkola

Ruska

Jo ruskan 
kauniit värit katoaa
Lehdet puista
putoaa

Sataa vettä
räntää ja loskaa
On marraskuu
ja iltojen pimeys kasvaa.

Aletaan odotella joulua
Jouluvaloja ja lunta
Monille se kaikki
on onnen unta.

Tuula Viljasalo

Syksy

Kun taivas tummuu,
syksy saapuu.
on elämän kaipuu suunnaton.

Kesän auringon säteet hiipuu ja
katselen sateen jälkiä ikkunassa.

Vihreys katoaa,
liukkaat kadut kaupungilla.
Kesän värit lehdissä ja ajattelen sinua.

Anne

Rannalla

Istun tutulla penkillä ja katselen taivasta.
Tummana räiskähtelee aallokko rantakallioon.
Ohikiitävän hetken olen toisaalla.

Olen kävelylenkillä.

Anne
Omenatarha

Keltaisia, punaisia, osittain ruskeita omenoita.
Maahan pudonneina odottavat noutajaa.
Minä saan työstäni rouskuteltavaa.

Karsin pois, napostelen
Madoton, ajattelen
ja jatkan työntekoa.

Teen lopuista hyvää omenapiirakkaa.

Anne
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Emyn syyskokous 2018
SYYSKOKOUS 2018 ESITYSLISTA

Paikka: Emyn uusi kohtaamispaikka, 
Maapallonkatu 8 E-F (Olari, Espoo)
Aika: torstai 15.11.2018 klo 17.30

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN 
VALINTA

3 § SIHTEERIN, ÄÄNTENLASKIJOI-
DEN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJI-

EN VALINTA

4 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVAL-
TAISUUDEN TOTEAMINEN

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6 § TOIMINTASUUNNITELMAN JA 
TALOUSARVION VAHVISTAMINEN 

VUODELLE 2019

7 § JÄSENMAKSUJEN SUURUU-
DET ERI JÄSENTYYPEILLE VUODEK-

SI 2019

8 § HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKO-
USPALKKIOIDEN, KULUKORVAUS-
TEN JA TILINTARKASTAJIEN PALK-
KIOISTA PÄÄTTÄMINEN VUODELLE 

2019

Hallituksen valinta
9 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTA-

JAN VALINTA (1 VUOSI)

10 § HALLITUKSEN NELJÄN JÄSE-
NEN VALINTA (2 VUOTTA) EROVUO-

ROISTEN TILALLE

11 § HALLITUKSEN JÄSENEN VALIN-
TA (1.VUOTTA) ERONNEEN JÄSENEN 

TILALLE

12 § TILINTARKASTAJIEN VALINTA

13 § ILMOITUSASIAT

14 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

käytettävissä on kumppanuuksiin 
pohjautuvia kokoontumistiloja. Emy 
järjestää kaikille avointa talkootoi-
mintaa, ja Emyn runsas ryhmätoi-
minta tarjoaa jokaiselle jotakin. Emy 
järjestää vuoden kierron mukaan 
juhlia, tapahtumia, retkiä ja leirejä. 
Emy tarjoaa toimintaansa osallistu-
ville monenlaisia muitakin mahdol-
lisuuksia, opastusta, vertaistukea ja 
tukea.
 Emy on hakenut syyskuus-
sa 2018 STEAlta kohtaamispaikko-
jen avustuksen korotusta uuden 
toiminnanohjaajan palkkaamisek-
si vilkastuvan toiminnan ja uusien 
osallistujien tueksi. Emy haki myös 
jatkoa kehittämishankkeilleen sekä 
Kutsu-hankkeelle jatko-osaa.
 Emyn kehittämishank-
keista Kutsu-hanke tähtää uuden 
tavoittamisen tavan rakentamiseen 
mielenterveys- ja/tai päihdeongel-
maisten tai sosiaalisesti eristäytynei-
den 29-65-vuotiaiden kutsumisek-
si mukaan mielenterveyttä tukeviin 
toimintoihin. Tuu messiin! -han-
ke keskittyy espoolaisten mielen-
terveys- ja/tai päihdeongelmia 
kohdanneiden ja/tai sosiaalises-
ti eristäytyneiden 18-32-vuotiaiden 
tavoittamiseen mukaan vapaa-ajan 
mielekkääseen, elämänhallintaa tu-
kevaan ja syrjäytymiskierteitä katko-
vaan järjestö- ja harrastetoimintaan. 
Kutsu-hankkeen jatko-osa keskit-
tyisi kumppanuuksiin rakentamalla 
osallisuusverkostoa alan toimijoille, 
jotta kenenkään ihmisen ei tarvitsi-
si jäädä yksin. Emy haki Paikka auki II 
-avustusohjelmassa yhden henkilön 
palkkausta.
 Toimintaan osallistuvat 
pääsevät vaikuttamaan toiminnan 
suunnitteluun, järjestämistapoihin 
ja sisältöihin useita eri kanavia pit-
kin. Osallistujilta, vapaaehtoisilta, 
yhteistyökumppaneilta ja työnte-
kijöiltä kerätään näkemyksiä ja pa-
lautetta toiminnan kehittämisen ja 

TIIVISTELMÄ TOIMINTASUUNNITEL-
MASTA VUODELLLE 2019

Täyspitkän toimintasuunnitelman 
(10 sivua) saat luettavaksesi koko-
uksessa tai ennakkoon voit tutus-
tua siihen internetissä emy.fi/yhdis-
tys tai paperiversion saat pyytämällä 
Tiina Pajulalta p. 050 310 7987.

Espoon mielenterveysyhdistys 
EMY ry (Emy) on espoolainen yh-
distys, joka on tarjonnut kansalais-
toimintaa, mielekästä tekemistä ja 
vertaistukea mielenterveyskuntou-
tujille ja muille kiinnostuneille jo 
vuodesta 1985. Emyn toiminta pe-
rustuu yhdistyksen toiminnassa 
mukana olevien vahvaan haluun 
työskennellä vapaaehtoisesti yhdis-
tyksen hyväksi.
 Emyn vuoden 2019 ta-
voitteina on vähentää yksinäisyyt-
tä, edistää osallisuutta, parantaa se-
kä Espoossa että lähialueilla asuvien 
mielenterveyskuntoutujien voima-
varoja ja toimintamahdollisuuksia, 
lisätä kohderyhmän vaikutusmah-
dollisuuksia, tukea heikoimmassa 
asemassa olevia, herättää ymmär-
rystä mielenterveysongelmia koh-
danneita kohtaan sekä kehittää, 
juurruttaa ja vahvistaa hyviä käytän-
töjä ajan hermolla.
 Emyn varsinaiset kokouk-
set ovat kevätkokous ja syyskokous. 
Hallitus kokoontuu noin kuukauden 
välein kesätaukoa lukuun ottamat-
ta. Hallituksen kokouksissa jäsenillä 
ja muilla seuraajilla on läsnäolo-oi-
keus. Emy tekee yhteis- ja verkosto-
työtä yli sektorirajojen. Emy ottaa 
toiminnassaan huomioon yhteisen 
ympäristön.
 Emyllä on kolme omaa 
kohtaamispaikkaa; Lilla Karyll Es-
poon keskuksessa (Pappilantie 
7), Meriemy Kivenlahdessa (Me-
renkäynti 3) ja Olari (Maapallon-
katu 8 E-F). Näiden lisäksi Emyn 
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Emy ry talousarvio vuodelle 2019

Työtoimintatuotot 46 000€
Jäsentoimintatuotot 5 500€
Työllistämistuki 62 960€

Opintokerhokorvaukset 5 000€

Muut toimintatuotot 530€
Toimintatuotot yhteensä 127 990€

STEA Ak Kohtaamispaikkojen toimintaan 277 000€
STEA C Kutsu Etsivä ja löytävä työ 112 000€
STEA C Tuu messiin! (nuoret aikuiset) 122 000€
STEA Paikka auki 2 25 000€

Toiminta-avustukset yhteensä 536 000€

TUOTOT YHTEENSÄ 663 990€
KULUT

Palkat -413 056€
Henkilöstösivukulut -96 087€
Talkooruokailu -18 500€
Työterveyshuolto + työhyvinvointi -11 650€
Koulutus ja virkistys -6 450€

Työtoimintarahat ja vakuutukset -16 800€

Henkilöstökulut yhteensä -562543€

Työtoimintakulut -46 800€

Jäsentoimintakulut -27 000€

Vuokrat -90 800€

Muut kulut -141 780€

Muut kulut yhteensä -306 380€

Tuotto-/kulujäämä -204 933€

Jäsenmaksut, lahjoitukset ja muut tuotot 12 200€ 

Varainhankinta yhteensä 12 200€

Tuotto-/kulujäämä -192 733€

Sijoitus- ja rahoitustoiminta -500€

Tuotto-/kulujäämä -193 233€

Avustukset Espoon kaupunki 2 300€

Toiminta-avustukset seurakunta, Viola Ra-
ninin säätiö

25 500€

Toiminta-avustukset Kauniainen, Kirkko-
nummi

1 200€

Yhteistoimintasopimus Espoon kaupunki 164 000€
Yleisavustukset yhteensä 193 000€
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -233€

raportoinnin tueksi. 
 Yhdistys tarjoaa jäsenilleen 
mahdollisuuden osallistua korva-
ukselliseen kahviotoimintaan sekä 
mahdollistaa kuntouttavan työtoi-
minnan, työkokeilun ja työharjoitte-
lun paikkoja niin yhdistyksessä kuin 
Espoon kaupungin kanssa yhteis-
työssä toteutettavalla Kauklahden 
puutarhalla. Palkkatuettuun työhön 
otetaan työntekijöitä.
 EMY-tiedote ilmestyy ker-
ran kuukaudessa ja Pääkaupun-
kiseudun mielenterveysyhdis-
tysten yhteinen lehti Avomielin 
ilmestyy kerran vuodessa Mielen-
terveysmessuille. Emyllä on ajanta-
saiset kotisivut emy.fi. ja facebook.
com/emyespoo. Sosiaalisen median 
sovellutuksia otetaan käyttöön tar-
peen mukaan, ja verkostoja hyödyn-
netään myös viestinnässä.
 Työntekijät vastaavat yhtei-
sesti yhdistyksen perustoiminnas-
ta. Vähintään kerran vuodessa työn-
tekijät ja hallitus pitävät yhteisen 
suunnittelu- ja kehittämispäivän. 
Työntekijät saavat tarvittaessa työn-
ohjausta tai ryhmätyönohjausta. 
Työterveyshuolto on Mehiläisessä.
 Yhdistys kannustaa toi-
mintaansa osallistuvia osallistu-
maan Mielenterveyden keskusliiton 
koulutukseen. Työnantajana yhdis-
tys kannustaa ja tukee työntekijöi-
tään ylläpitämään osaamistaan ja 
kehittämään ammattitaitoa. Emy on 
yksi osuuskunta Avustamon omista-
jista, minkä kautta voidaan tarjota 
henkilöille ennakonpidätyksen alai-
sia töitä. Emylle mahdollinen arvon-
lisäverollinen toiminta toteutetaan 
osuuskunnassa.
 Emyn toimintaa rahoitta-
vat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus STEA ja Espoon kau-
punki. Emy saa avustusta myös Viola 
Raninin säätiöltä, Espoon seurakun-
tayhtymältä sekä Kirkkonummen ja 
Kauniasten kaupungeilta.

 Kiitos vapaaehtoisille!
 Kiitos rahoittajille!
 Kiitos sinulle :)

Emyyn et tarvitse lähetettä tai diagnoosia

– kutsumme sinut mukaan!
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Emyn yhteistyökumppaneiden toimintaa

Ruoka-apua arkeen

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

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

ongelmista kärsiville täysi-ikäisille, tarjolla myös 

ryhmätoimintaa. 

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

Kelakortti ja oma kassi mukaan.

Espoonlahden seurakunta
Espoonlahden kirkko (Kipparinkatu 8)
•	 elintarvikejakelu ma-pe klo 9 Espoonlahden kirkko 

(Kipparinkatu 8), vuoronumerot arvotaan klo 8.40.

Hyvä Arki ry
Siltakuja 3 B
p. 040 591 9698, info(at)hyva-arki.fi
•	 kaupoista saatavia elintarvikkeita jaossa ma, ke ja 

pe klo 11.30 alkaen niin kauan kuin tavaraa riittää
•	 Aamiaista ma-pe klo 8-9. Seisova pöytä sisältää 

kahvia, teetä, aamupuuron, mehua, valmiita juusto 
-ja kinkkuleipiä, kakkua, pullaa, hedelmiä ym. Aa-
mupalan tarjoilut vaihtuvat päivittäin. Aamupalan 
hinta on 2 euroa (asunnottomille ilmainen).

Muita vertaistukitoimijoita Espoossa

Äidit irti synnytysmasennuksesta 
Avoin vertaistukiryhmä Nöykkiön neuvolassa (Oxfo-
tintie 8) kokoontumiset kerran kuussa klo 18-20 keski-
viikkoisin 14.11. ja 12.12. Ilmoittaudu mukaan p. 040 
7598941 tai klonnqvist(at)gmail.com tai tsalomki(at)
gmail.com

Mieli maasta ry                                             
Vertaistukiryhmiä masentuneille www.mielimaastary.fi

•	 Tapiolan kirkolla keskiviikkoisin klo 18.00-20.45
•	 Tiedustelut: Mieli Maasta ry:n toimisto, puh. 050-

441 2112.

Suomen Moniääniset ry
Mielen sisäisistä äänistä puhuminen on tärkeä askel 
kohti tasapainoisempaa elämää äänien kanssa. Vertais-
tukiryhmässä on mahdollisuus jakaa äänikokemuksia 
hyväksyvässä, luottamuksellisessa ilmapiirissä. Tiedus-
telut p. 040 830 9663 tai toimisto(at)moniaaniset.fi

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

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

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.

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. Syyskauden 
viimeinen kerta on 13.12.

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

Meren- ja taivaan välillä ryhmän tiedot sivulta 7.

 Ryhmätoimintaa seurakunnissa
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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€. Syys-

kausi 11.9.-11.12. 
•	 Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti klo 12-13, 

4€. Syyskausi/tiedustele kappelilta.
•	 Matinkappeli, Liisankuja 3, ti klo 13-14, 3€. Syyskau-

si 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.

  Diakonia- ja kappelilounaat

Espoon me-talo Terveyskuja 2 B
p. 044 736 6114, johanna.vakkuri(at)nicehearts.com

Katso kuukausiohjelma facebook-sivuilta: me-talo Es-
poo tai poikkea hakemassa paperinen versio talolta

 Espoon me-talo

www.mielenterveystalo.fi
Tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita,

oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja.

www.terveyskyla.fi/vertaistalo
Konkreettisia vinkkejä ja yhteystietoja

potilasyhdistysten vertaistukipalveluihin,
kokemustarinoita sekä vertaisvideoita.

www.espoolaiset.fi
Tutustu yhteisöihin ja yhdistyksiin,

löydä tukea, tekemistä ja tapahtumia.

 Tietoa ja tukea verkosta

 Leikkaa tästä lippu ja tule Mielenterveysmessuille!
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Sinustako Emy-Jeesi?

Haluaisitko jeesata uusia ihmisiä tulemaan mukaan Emyn toimintaan? Vapaaehtoisena Emy-Jeesinä voit esimerkiksi 
osallistua ensikertalaisen kanssa yhdessä talkoisiin tai käydä tutustumassa Emyn eri ryhmiin. Aloittaa voit vaikkapa 
tutustumalla yhteisellä kahvihetkellä tai kävelyllä. Madallat toisen kynnystä osallistua ja autat löytämään mielekäs-
tä tekemistä. Yhdessä on aina mukavampi astua uuteen. Voit halutessasi myös olla mukana eri tapahtumissa yhdes-
sä Emyn työntekijän kanssa ja esitellä Emyn toimintaa. Osallistut haluamallasi työpanoksella, sovitusti oman aika-
taulusi mukaan. 

Emy-Jeesinä saat antoisaa tekemistä vapaa-aikaan ja kokemuksia uusien ihmisten kohtaamisesta. Tässä arvokkaas-
sa tehtävässä sinulla on mahdollisuus tehdä hyvää ja antaa konkreettista apua ja tukea toisen arkeen. Autat vähen-
tämään yksinäisyyttä ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Virpiin p. 050 310 7981.

Emy järjestää yhdessä Solarislomien kanssa Veikkausvaroin tuetun työikäisten hyvinvointiloman kylpylähotellissa 
Karjalohjalla 17.-22.3.2019. Hae lomalle täyttämällä Solarislomien hakemus joko verkossa osoitteessa
urly.fi/12Zc (huomaa isot ja pienet kirjaimet!) tai vaihtoehtoisesti joko Meriemystä tai Lilla Karyllista saatavalla pa-
perisella 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, tervey-
delliset ja sosiaaliset perusteet, joten on tärkeää täyttää hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti. Lomalle valituille il-
moitetaan Solarislomien toimesta kirjeitse noin kuukausi ennen lomaa. Hakuaika lomalle on vuoden loppuun, mut-
ta hakemus on hyvä tehdä pikimmiten.

Lähde kanssamme lomalle
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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 2018 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
Varapuheenjohtaja Eeva Räty
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 Nina Matikainen p. 050 312 5192 nina.matikainen(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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