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Emyn kuulumisia
Hei kaikille ja raikasta syyskuuta kaikille! Tai mistä sitä
tietää, jos vaikka helteitäkin olisi vielä tulossa, tai jos sataisikin niin, että sieniäkin saisimme. Jokatapauksessa,
päivitellään säätä, ja muuta mahdollista lisää sitten yhteisissä elojuhlissa sunnuntaina 9.9. Lilla Karyllin pihalla.
Siirretään juhlat sisälle, jos sää ei sinä päivänä miellytä.
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Emyssä syyskuu on paljon muutakin kuin vallitsevan
säätilan päivittelyä. Syyskuu on näet ryhmien aloittamisen aikaa. Tämän tiedotteen liitteenä saat Emyn syyskauden ryhmäkalenterin. Kannattaa napata tuo kalenteri talteen, vaikka jääkaapin oveen, sieltä se muistuttaa
ja kannustaa sinua mukaan yhdistyksemme toimintaan.
Tarjolla on niin runsaasti monenlaista ryhmätoimintaa,
että voisi kuvitella jokaisen löytävän tarjonnasta vähintään jotakin itselleen sopivaa. Kalenterin kääntöpuolella on Emyn hankkeiden esittelyä. Nuorille aikuisille
on oma hankkeensa, joka on suunnattu 18-32-vuotiaille. Valmista palettia hankkeessa ei ole, vaan toimintaa käynnistetään osallistujälähtöisesti. Jo pidempään
toiminut Kutsu-hanke puolestaan kannustaa niin Emyn
kuin muidenkin toimijoiden piiriin ihmisiä, jotka ovat
yksinäisiä tai eristäytyneitä ja iältään 29-65-vuotiaita.

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 kuukauden puoliväliin mennessä sähköpostitse tiina.pajula(at)
emy.fi, postitse kohtaamispaikkaan tai henkilökohtaisesti tuomalla.
		
Kansikuva: Mika P.

Hankkeista huolimatta eniten tarjontaa on Emyn perustoiminnassa, joka on suunnattu kaikille vähintään aikuisikään ehtineille sen tarkemmin ikään katsomatta.
Tämä lehti on pullollaan kaikille avoimia tilaisuuksia ja
osallistumisen mahdollisuuksia matalan kynnyksen periaatteella, joten Emyssä nähdään!
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Elojuhlat ja kuukausikokous
Emyn Elojuhlat pidetään sunnuntaina 9.9. klo 12-15 Lilla Karyllissa. Ilmoittauduthan mukaan ilmoitustaulun listan kautta, tervetuloa! Jos
haluat auttaa juhlien järjestämisessä tai järjestää ohjelmaa juhliin, otathan yhteyttä Eevaan p. 050 310 7984.
Emyn kuukausikokous pidetään
juhlien lopuksi Lilla Karyllissa. Kokouksessa suunnitellaan Emyn toimintaa, ja käydään läpi aloitteita. Kokous
on kaikille avoin, tervetuloa mukaan!
Aloitteita ja ideoita voi esittää kohtaamispaikan aloitelaatikoiden tai
emy.fi sivujen kautta.

Kirjailijavierailu
Osana Emyn ja HUS/HYKS psykiatrian yhteistä kaikille avointa toimintaryhmää (entiseltä nimeltään tutustumisryhmä) järjestetään Lilla Karyllissa
kirjailijavierailu. Vieraana on esikoisäänikirjansa juuri julkaissut Terttu Laiho, jonka kirja kertoo omankohtaista kokemusta viidenkymmenen vuoden taisteluista masennusta
vastaan. Tervetuloa Lilla Karylliin
tostaina 20.9. klo 13.30. Kurkkaa
toimintaryhmän muu ohjelmisto sivuilta 6-7.

Olaritempaus
Emy on tänä vuonna mukana Olaritempauksen taustajoukoissa. Olaritempaus on Olarin asukaspuistossa tiistaina 4.9. klo 14-18
järjestettävä koko perheen iloinen tapahtuma. Tervetuloa mukaan!

Työpajailta: energiaa elämään
Ratkaisukeskeiseksi
valmentajaksi
(LCF Life Coach) opiskeleva Malin järjestää Emyssä kaikille kiinnostuneille avoimen energiaa elämään -työpajaillan. Työpaja järjestetään Lilla
Karyllissa keskiviikkona 12.9. klo
17-19.30. Tervetuloa mukaan!

Retki Porvooseen

Teemme retken Porvooseen
perjantaina 14.9. Retkellä
vierailemme taidegallerioissa,
ihailemassa Porvoon jokirantaa ja
vanhaa kaupunkia sekä käymme
yhteisellä lounaalla. Mikäli haluat
mukaan retkelle, ota yhteyttä
Tiinaan p. 050 310 7987. Retken
omavastuumaksu on 15€/
osallistuja (varaa 15€ käteisenä
mukaan retkelle). Retkeä varten
kokoonnutaan Lilla Karylliin pe
14.9. klo 9 ja paluu Espooseen
tapahtuu klo 16 mennessä.
Muistathan syödä tukevan
aamiaisen retkiaamuna!

Sosiaaliturvan sokkeloissa
Kuntoutustuki.
Kuntoutusraha.
Osatyökyvyttömyyseläke. Eläketuki. Kuntoutuskorotus. Mikä lopulta on mitä? Ja miten niitä haetaan?
Entä mikä neuvoksi, jos lääkärin
mielestä olen työkyvytön, mutta
Kelan tai työeläkelaitoksen mielestä työkykyinen? Tule päivittämään
tietojasi mielenterveyskuntoutujan sosiaaliturvasta. Keskustellaan
ja vaihdetaan kokemuksia aiheesta. Tilaisuus järjestetään ma 24.9.
klo 12-15 Emyn uudessa tilassa
Olarissa (Maapallonkatu 8 E-F). Tilaan tullaan tekemään remontti lähiaikoina, jonka jälkeen vasta varsinainen toiminta tilassa käynnistyy.

Espoo open mic
Bändikatselmus Espoo Open mic
-tapahtuma järjestetään tiistaina
23.10. klo 16-19 Kannusillankadun väestönsuojan Nekassa. Ilmoittaudu esiintyjäksi tapahtumaan syyskuun aikana Artun kautta
p. 050 312 5193. Tervetuloa kaikki
myös yleisöksi mukaan!

Sosiaaliohjaaja tavattavissa

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja
on tavattavissa Lilla Karyllissa
25.9. klo 12-13.45.
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Ajankohtaisia
Sinisen huoneen teehetki
Sinisen huoneen teehetki pidetään
keskiviikkona 19.9. klo 17- 18.30.
Tervetuloa vaihtamaan ajatuksia elämästä ja ihmisenä olemisesta. Ryhmä perustuu luottamuksellisuuteen
ja vertaisuuteen.

Matkalle Maarianhaminaan
Emyn porukalle on suunnitteilla matka Maarianhaminaan lokakuussa
10.10.-12.10.2018. Matka alkaa varhain aamulla keskiviikkona 10.10., jolloin lähdetään Emyn kohtaamispaikasta tilausbussilla kohti Naantalia.
Naantalista pääsemme lautalla Ahvenanmaalle, jossa yövymme kaksi yötä. Espooseen palaamme perjantaina
12.10. illalla myöhään. Matkan ohjelmassa on yhdessäoloa ja matkustamista, nähtävyyksiin tutustumista,
yhteisiä aterioita sekä vapaa-aikaa ja
rentoutumista. Jos haluat mukaan,
soitathan Kaidelle p. 050 552 1049
viimeistään 14.9. Retken omavastuuhinta on 80€/hlö kattaen matkat
ja majoitukset sekä yhteiset ateriat
ja ohjelman. Matkalle tarvitset myös
hieman omaa rahaa mukaan.

Kaikukorttimenoihin yhdessä
Onko sinulla Kaikukortti, mutta yksin ei tule lähdettyä kulttuuritapahtumiin? Tule Meriemyyn lauantaina 8.9. klo 13 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.
Syysleiristä sivulla 9!

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 Pirjoon 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!

Psykoterapiaopiskelijoille saa taas aikoja

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 täysin luottamuksellisia. Opiskelijoille
keskustelut ovat osa opintoja, ja toiselle osapuolelle 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

Elokuussa arkisin klo 9-15

•

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.
www.kylamaja.fi &
www.facebook.com/kylamaja

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!
• 13.9. teemana psyykelääkkeet, vieraina lääkäri ja
sairaanhoitaja.
• 11.10. teemana kuntoutus
• 8.11. teema avoinna
• 12.12. omaisten pikkujoulut Lilla Karyllissa klo 17.30.

Omaisen ABC kurssi Läheisen mielenterveys- tai päihdeongelma voi vaikuttaa sinunkin arkeesi ja jaksamiseesi. Asian hyväksyminen ja sen puheeksi ottaminen sekä
avun hakeminen läheisellesi ja itsellesi tukee sinun jaksamistasi omaisena.

Tiedoksi, Espoossa toimii myös omaisten vertaistukeen
perustuva keskusteluryhmä, jossa on vieraana vaihtuva
työntekijä. Ryhmän tapaamiset keskiviikkoisin klo 17.30:
12.9., 10.10., 14.10. ja 12.12. Eedin yläkerrassa (Kilonkallio 7, Espoo). www.finfami.fi

Omaisen ABC-kurssi järjestetään Toimintakeskus Oodissa (yhteistyössä Oodi ja FinFami ry) ke 10.9., 24.9., 8.10.
klo 14-16. Ilmoittautumiset: Kurssiohjaaja Mari Virtanen
p.044 751 0674

Omaisen ABC-kurssilla käsittelemme mielenterveys- ja
päihdeongelman tunnistamista sekä asemaasi omaisena. Saat myös tietoa tahoista, joista voit saada tukea
tilanteeseesi.
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Kaikille avoin ryhmätoiminta Emyssä
Kulttuuria, harrastuksia
ja yhteistä tekemistä

Liikutaan yhdessä
FC Askel jalkapalloa pelataan maanantaisin klo 1516.30 Laaksolahden tekonurmella ja keskiviikkoisin
klo 15-16.30 Keski-Espoon tekonurmella (ei ke 26.9. vaan 27.9.). Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana
on hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet taidoista riippumatta mukaan
pelaamaan! Tiedustelut Kaj Järvisalo, p. 050 552 1049.
Jooga
Lempeää ja kaikille sopivaa hathajoogaa maanantaisin klo 17-18
Lagstads skolan salissa. Perjantaisin
joogataan klo 13-14.15 ESKOn salissa (Pappilantie 2).
Ilmoittauduthan perjantain
joogaryhmään ennakkoon soittamalla 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.
Keilaus
Emyn keilausryhmä järjestetään kerran kuussa tiistaisin klo 14 Tapiolan keilahallissa 11.9., 9.10., 13.11..
Ilmoittauduthan kunkin kuukauden keilaukseen erikseen soittamalla Meriemyn puhelimeen p. 09-863
2031 tai kirjoittamalla nimesi ilmoitustaulun listalle.

Sähly
Sählyä pelataan tiistaisin klo 17-18
Koulumestarin koulun salissa sekä torstaisin klo 20.30-21.30 Omnian ammattiopiston salissa. Huom!
Omnian salivuorot on peruttu 13.9.29.9., 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. Mukaan tarvitset sisäkengät tai sukat sekä rennot vaatteet. Vetäjänä Heta. Ilmoittauduthan mukaan etukäteen Pirjolle p.
050 310 7980.
Sulkapallo
Sulkapalloa pelataan keskiviikkoisin
klo 19.30-21 Meritorin koulun salissa. Olet tervetullut mukaan, mailan
ja pallon saat tarvittaessa lainaksi.
Vesiliikuntaa yhdessä
Vesijuoksua tai uintia torstaisin Keski-Espoon uimahallissa 13.9. alkaen.
Tapaaminen uimahallin aulan sohvien luona klo 15.30. Tiedustelut p.
050 367 2676.
Emyn kuntosalivuoro
Emyläisten kaikille 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!
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Teatteriryhmä
Emyn teatteriryhmä
kokoontuu
maanantaisin klo 1415.30 ESKOn salissa (Pappilantie 2).
Ryhmässä harjoitellaan ilmaisutaitoa ja
näyttelemistä teatterikoulun opettajan ohjauksessa. Ilmoittaudu mukaan ryhmään Pirjon kautta p. 050
310 7980.
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 12.9..-28.11.
Ryhmä on kurssimuotoinen, joten
jos mielit mukaan, ota yhteyttä Pirjoon p. 050 310 7980.
Runoryhmä
Runoryhmässä opettelemme erilaisia runouden tekniikoita ja teemme
kirjoitusharjoituksia. Keskustelemme ja jaamme tekstejä. Kokoontuminen parittomien viikkojen torstaisin klo 17.30-19 Lilla Karyllissa
13.9.-22.11. Tervetuloa mukaan.
Karikatyyriryhmä
Ryhmässä opettelemme piirtämään
pilakuvia tunnetuista julkisuuden
henkilöistä. Piirrustusvälineet saa
Emystä, mutta jos haluat, voit ottaa
myös omia välineitäsi mukaan. Harjoittelemme nopeaa luonnostelua
ja ihmisten muuttamista eläinhahmoiksi. Tervetuloa hauskalle kurssille. Parillisten viikkojen torstaisin klo
17.30-19 Lilla Karyllissa 6.9.-29.11.

Kuvataideryhmät kaikille
Sielun maisemien maalarit kokoontuvat
maanantaisin
klo 17-19 Lilla Karyllissa ja Ilon maalarit kokoontuvat tiistaisin klo 16.3018.30 Meriemyssä. Kuvataideryhmät
ovat kaikille avoimia ja mukaan sopivat niin aloittelijat ja kokeilijat
kuin konkaritkin. Löydetään yhdessä värien ja kuvataiteen ilo! Ryhmiä
ohjaa kuvataiteilija Olavi F. Erityisesti Meriemyn ryhmään mahtuu hyvin
lisää osallistujia, joten tule!
Tutustumisryhmä eli
torstain toimintaryhmä
Torstain toimintaryhmän tapaaminen on ryhmän aluksi klo 13.30 Lilla Karyllissa. Ryhmään toivotetaan
tervetulleiksi kaikki Emyyn tutustujat sekä jo pidempään yhdistyksessä
mukana olleet. Tutustutaan toiminnan merkeissä! Yhteistyössä HYKS
Jorvin alueen Psykiatria. Ilmoittauduthan mukaan p. 050 310 7981 tai
p. 050 310 7985. Syyskuun ryhmäkertojen teemat: 6.9. ei ryhmää, 13.9.
muistojen levyraati, 20.9. Kirjailija
Terttu Laiho vieraana, 27.9. Leivontaa, 4.10. Yhteislaulua. 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!

Leivontaryhmä
Leivotaan yhdessä Meriemyssä tiistaisin klo 10-12 ajalla. Tule mukaan!
Bänditaitoryhmä
kokoontuu Lilla Karyllin yläkerran
musiikkihuoneessa perjantaisin klo
13-14 musiikkipedagogi Sari J.:n ohjauksella. Tule mukaan!
Elävä äänikirja
Elävä äänikirja lukee kirjaa Meriemyssä parittomien viikkojen perjantaisin klo 14 (14.9.-23.11.). Tule
kuulolle!
Levyraati
kokoontuu Meriemyssä perjantaina 21.9., 19.10. ja 16.11. klo 14. Levyraadissa analysoidaan, muistellaan
ja arvostellaan soitettuja kappaleita. Voit halutessasi ottaa omaa musiikkia mukaan tai valita kappaleen
Youtubesta. Mukana Tiina.
Kirjastotunti
Meriemyssä järjestetään kirjastotunti kerran kuussa keskiviikkona
26.9., 24.10., 28.11. ja 19.12. klo 1314. Tunneilla kirjaston henkilökunta
jalkautuu Meriemyyn ja tilaisuuden
teema vaihtelee, myös toivomuksia
sopii esittää. Syyskuussa 26.9. luetaan novelleja. 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!
Tukiryhmä ahdistuneille
Tervetuloa mukaan tukiryhmään
keskustelemaan, ja 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.
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.

Ota liitteenä oleva ryhmäkalenteri talteen ja
kurkkaa lisää ryhmiä seuraavalta aukeamalta
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Tuu messiin! 18-32-vuotiaille
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Emyssä toimii kehittämishanke inspiraation, seuran ja toiminnan tarjoamiseksi espoolaisille
18-32-vuotiaille nuorille aikuisille. Kohderyhmänä ovat erityisesti yksinäiset tai sosiaalisesti eristäytyneet nuoret
aikuiset, joilla on omaa kokemusta mielenterveys- ja/tai päihdeongelmista, ja jotka kaipaavat sisältöä elämäänsä.
Hankkeessa työskentelevät Arttu p. 050 312 5193 ja Titta p. 050 310 7982. Ota yhteyttä ja tuu messiin!

Peliryhmä
18–32-vuotiaille Olarin kohtaamispaikassa (Maapallonkatu 8 E-F) perjantaisin klo 15-18. Ryhmässä pelaillaan lautapelejä yhdessä, voit tuoda
myös omia pelejäsi. Ryhmä on avoin
kaikille 18-32-vuotiaille lautapeleistä, korttipeleistä tai muuten vain peleistä kiinnostuneille. Tuu messiin!
Vetäjinä Arttu p. 050 312 5193 tai
Titta p. 050 310 7982.

Kuntosaliryhmä
18-32-vuotiaille
Kuntosaliryhmä kokoontuu Leppävaaran urheiluhallissa keskiviikkoisin klo 16–17. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Arttu p. 050 312 5193
tai arttu.poyhtari(at)emy.fi.

Nuorten aikuisten taideryhmä
Ti 7.8. alkaen klo 16.30 Espoon metalolla (Terveyskuja 2 B). Tule mukaan taiteilemaan rennossa ilmapiirissä. Ryhmässä voi piirtää 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

Kamuryhmä
18–32-vuotiaille keskiviikkoisin Olarin kohtaamispaikassa (Maapallonkatu 8 E-F) klo 17.30–19. Ryhmässä
tutustutaan uusiin ihmisiin yhteisen
tekemisen merkeissä. Ilmoittaudu ja
tuu messiin! Arttu p. 050 312 5193 ja
Titta p. 050 310 7982.

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.
Mikäli et ole vielä mukana Emyn toiminnassa, kuulut kohderyhmään ja haluat mukaan, 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 järjestetään 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

Sosiaalisten taitojen harjoittelukurssi - UUTTA!
Kutsu-hanke järjestää sosiaalisten taitojen harjoittelu -kurssin Leppävaarassa Raitin Pysäkillä parillisten viikkojen
maanantaisin klo 15-17 ajalla 1.10.-10.12.2018. Kurssi on suunnattu ensijaisesti Kutsu-hankkeen kohderyhmälle.
Jos et ole kohderyhmää, mutta kurssi kiinnostaa sinua, kannattaa silti hakea. Kurssille haetaan mukaan ottamalla
yhteyttä Virpi Guttormiin 27.9. mennessä p. 050 310 7981 tai virpi.guttorm(at)emy.fi
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Pilvien matka

Runoja ja menoja

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, muokkautuvat ainiaan
Välillä peittäen auringon, jättäen varjoonsa maan

Puut
ovat runoja
joita maa piirtää
taivaalle
Onerva

Niin pian kevyt raskaaksi painuu,
tummuu uhkaavaksi pilvikumpu
pimentäen päivän, lyö taivaan rumpu
Sataa maahan pilvikatto, suojaudun kuin henkipatto
Heräten unelmista todellisuuteen, hetkeen taas uuteen

Emyn jäsenten syysleiri tulee

Sävykkäintä on myrskyn jälkeen
Hiipuu pilvien puhti ja haihtuvat
Siivilöityy harsoista keilat valon
hohtaen kirjavaksi taivaan palon
Kertoo muiston, ettei enää tänään,
myös lupauksen tulevasta nään

Emyn syysleiri järjestetään Espoon seurakuntien leirikeskuksessa Velskolassa (Väentupa) marraskuussa
viikolla 45 eli maanantaista 5.11. perjantaihin 9.11.
Leirillä nautitaan leirikeskuksen keittiön antimista,
yövytään yhteisissä huoneissa, saunotaan sekä
nautitaan leiriporukan seurasta ja leirin ohjelmasta.
Leiri on suunnattu Emyn jäsenille.
Hae mukaan leirille kirjoittamalla oma nimesi Emyn kohtaamispaikan ilmoitustaulun listalle
syyskuun aikana. Leirille hakeneille ilmoitetaan
lisätiedot kirjeitse lokakuun alkupuolella. Leirin
omavastuuhinta on 60€/osallistuja.
Tiedustelut Tiinalta p. 050 310 7987.

Luonnon kiertosta voi havaita häivän,
seuraamalla pilvien matkaa läpi kesäisen päivän
Ari Mikkola

Startti Emyn vapaaehtoiseksi!

			

Tule sinäkin!

• pe 14.9. klo 14-16
• to 25.10. klo 15-17
• ke 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.

Vertaisohjaajakoulutus
• 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 27.9. mennessä: virpi.guttorm(at)
emy.fi, p. 050 310 7981. Koulutus on suunnattu niin tutuille emyläisille kuin uusillekin tuttavuuksille.
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Kesäkirjani
Olen aina ollut kova lukemaan. Haluan nyt esitellä pari kirjaa jotka luin kuluneena kesänä. Löysin kirjaston kierrätyshyllystä kaksi John Steinbeckin kirjaa joita haluaisin tässä esitellä tarkemmin.
Kirjassa Torstai on toivoa täynnä tapahtumat sijoittuvat Kaliforniaan Cannery Rowin kylään. Kyseessä on veijariromaani. Kylässä on mm. sekatavarakauppa, baari, lounasruokala ja jopa ilotalokin(!) löytyy. Tarinan päähenkilö on
maailmansodasta palannut Tohtori joka tutkii meribiologiaa laboratoriossaan. Kun Tohtori alkaa vetäytyä muista on
kyläläisten aika toimia. Suzy-nimistä tyttöstä yritetään naittaa masentuneelle Tohtorille. Kerätään myös rahaa uuteen mikroskooppiin lahjoitettavaksi Tohtorille. Loppu on onnellinen Tohtorin lähtiessä tutkimusmatkalle Suzyn lähtiessä työpariksi mukaan.
Kirjan henkilöhahmot ovat hauskoja ja työtä tekevien arkea kuvataan satiirimaisesti kohtauksesta toiseen. Loppua
kohti vitsin vääntäminen kuitenkin väljähdyttää juonta. Kirja saa lukijansa hyvälle tuulelle, henkilökuvaus on hauskaa ja luontokuvaus rikasta.
Toinen lukemani kirjani Oikullinen
bussi sijoittuu sekin Kaliforniaan josta
kirjailija on kotoisin. Juan Chicoy harjoittaa bussiliikennettä ja pitää kaupparavintola-autotallia ja huoltoasemaa yhdessä ja samassa vaimonsa
Alicen kanssa. Kirjan alussa Juan korjailee bussiaan oppilaansa kanssa samalla kun matkaansa odottelevat
ihmiset syövät ja pitävät taukoa lounastiloissa. Joukossa on pari kaupparatsua, tulevaisuudestaan haaveilevia
nuoria ja salaperäinen vaaleaverikkö.
Matkalaiset sekä henkilökunta tutustuvat toisiinsa. Lopulta päästään bussin kyytiin Alicen jäädessä arveluttavasti yksin asemalle. Huonokuntoiset
ja vanhat tiet eivät kestä kauan bussin
alla. Bussi suistuu tieltä. Ihmiset alkavat syödä kuormasta. Oikut valtaavat alaa.
Oikullinen bussi on jännittävää ja hauskaa luettavaa. Kirja pääsee vauhtiin bussin lähtiessä matkaan mutta sen tarkempi reitti jäi kaivelemaan minua. Kirjan loppukin on arvoituksellinen. Aika ei ole kuitenkaan haalistanut hyvää kirjaa, joukossa on muuten jopa piirroksia. Suosittelen lämpimästi etenkin tätä jälkimmäistä kirjaa. Amerikka piirtyy
esiin molemmissa kirjoissa hienolla tavalla.
Luin lomallani myös kaikenlaista muuta kuten dekkarin ja yhden Kafkan kirjan. Vanhemmat kirjat toimivat siinä missä uudemmatkin. Kierrätyshyllyistä voi löytää yhtä ja toista mieleistä!
										
Lukuterveisin
											
Lassi lueskelija
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Mikä ihmeen Kaikukortti?
Mikä ihmeen Kaikukortti kysyi tuttavani, kun innostuneena kerroin hänelle Espoon olevan upea kaupunki, joka pitää vähäosaisistaan parempaa huolta kuin moni muu kunta. Siitä on osoituksena Kaikukorttimme, jonka nimenomaa Espoo otti ensimmäisenä käyttöönsä ja nyt siihen on vielä lisätty merkittävä käyttökohde.
Siispä kerron teille, mitä hänelle vastasin, vaikka useat tämän jäsenlehden lukijoista ovat Kaikukortin jo itselleen
hankkineet.
Kaikukortti on tarkoitettu henkilöille, jotka joutuvat elämään taloudellisesti tiukassa tilanteessa ja joilla ei siitä syystä ole mahdollista hankkia pääsylippuja tai kurssipaikkoja. Lisäksi sinun tulee olla Emyn tai jonkun muun Kaikukorttiverkoston sosiaalialan yhteisön toiminnassa niin sanotusti asiakkaana.
Aluksi kortin käyttökohde oli puhtaasti tietyt kulttuurikohteet, mutta tämän vuoden alussa tuli tuttavalleni mainitsemani merkittävä käyttökohteen lisäys eli mahdollisuus opiskella Espoon työväenopistossa enintään viidellä
kurssilla lukukaudessa ilmaiseksi. Vain suomen kielen kurssit sekä kurssit, jotka ovat osa jotain tutkintoa on rajattu
Kaikukortin ulkopuolelle. Aktiivisena Kaikukortin käyttäjänä kerron vielä esimerkin vuoksi, missä olen Kaikukorttia
käyttänyt.
•
•
•
•
•
•
•

Kino-Tapiolassa, Kannukinossa ja Kulttuurikeskuksen Louhisalissa katsellen elokuvia
Espoon teatterin Revontulihallissa ja Karatalossa eläytyen näytelmien tunnelmiin
Sellosalissa ja Karatalossa ihaillen kevyen musiikin esittäjiä
Kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa nautiskellen Tapiolan Sinfoniettan konserteista
WeeGee talon museoissa hämmästellen mennyttä maailmaa
Tapiolan kirkossa ja Espoon tuomiokirkossa sykähdyttävissä Urkuyö & aaria konserttisarjan konserteissa
Opiskellen ja liikkuen Espoon työväen opiston kursseilla

Jos Sinulla ei ole vielä Kaikukorttia, vaikka kuulut kohderyhmään, kannattaisi se hankkia jo pelkästään Työväen opiston kurssitarjonnan vuoksi. Siitä, mitä siellä voi harrastaa, olisi toisen jutun paikka. Jos Kaikukortti kiinnostaa eikä Sinulla sellaista vielä ole, voit kysyä sitä Emystä Tiinalta tai Virpiltä.
Olen Espoon kaupungille kiitollinen monesta asiasta ja Kaikukortti on yksi niistä asioista, joiden takia en halua muuttaa Espoosta pois.
									
Kaikukortin aktiivikäyttäjä Ulla

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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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 syksyllä 12.9. 10.10., 14.11. ja
12.12. Ilmoittaudu mukaan p. 040 7598941 tai klonnqvist(ät)
gmail.com tai tsalomki(ät)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€ ti.
• 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.

SPR Keski-Espoo ilmoittaa
Työelämämentorointia Espooseen -tapaaminen 4.9.18
klo 18-20 Villa Apteekki, Pappilantie 5, Espoo.

www.espoolaiset.fi
Tutustu yhteisöihin ja yhdistyksiin,
löydä tukea, tekemistä ja tapahtumia.

Tervetuloa Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin ja Keski-Espoon osaston tapaamiseen
kuulemaan ja keskustelemaan turvapaikanhakijoiden
ja oleskeluluvan saaneiden työelämämentoroinnista.
Mentoroinnin tavoitteena on tukea maahanmuuttajien työllistymistä ja samalla kotoutumista. Tervetuloa
kuulolle ja ryhtymään mentoriksi!

Mielenterveyskuntoutujien etujärjestö
ja toimintayhteisö
HELMI ry täytti 35-vuotta.
Parhaat onnittelut ja kiitos viimeisestä!
Toivottaa, Emy ry
www.mielenterveyshelmi.fi
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Vertaistoiminta palkitsee,
mutta saattaa myös väsyttää
Vertaistoiminta on monen kansalaisjärjestön toiminnan ydintä. Se on edullinen ja monelle myös olennainen tekijä
kuntoutumisessa. Se mahdollistaa myös osallistumisen yhteisön toimintaan silloinkin, kun oma elämäntilanne on
rikkinäinen ja oma vointi heikompi. Itse olen työparini kanssa A-klinikkasäätiön koordinoimassa MIPA-hankkeessa
tutkinut vertaisuuden ja kokemusasiantuntijuuden merkitystä toipumisessa ja kuntoutumisessa. Tässä esitän muutamia näkökohtia vertaistoiminnan palkitsevista ja kuormittavista tekijöistä tutkimukseemme nojaten.

Myös mielekästä tekemistä ja arjen
rytmiä arvostettiin. Ei voi myös liikaa
korostaa tarpeellisuuden ja merkityksellisyyden tunteen vahvistumista
vertaistoiminnassa. Toisten auttaminen ja se, että saa käyttää ja kehittää
omia kykyjään, on iso asia elämän
mielekkyydelle ja itsetunnolle. Vertaistuki on vastavuoroista eli antaessaan saa.
Mikä vertaisia väsyttää?
Vaikka toisten kohtaamiset koettiin
juuri palkitseviksi, ne saattoivat myös
välillä kuormittaa. Vertaistoiminnassa
voi altistua hyvinkin rankoille tarinoille ja ”muiden murheiden imurointi” ei ollut epätavallista. On hyvä pysähtyä miettimään, ottaako muiden murheita liikaa kannettavakseen ja miten osaa tunnistaa ja asettaa omia rajoja
ja miten järjestön työntekijät voivat auttaa tässä. ”Fiilikset pitää saada purettua” kiteytettiin.

Mikä vertaistoiminnassa palkitsee?
Vertaistoiminta vähensi ihmisten yksinäisyyden tunnetta. Monella tukiverkosto on ohut ja eristäytymisen riski
siten suuri ja vertaisilta saatu tuki oli siksi tuiki tärkeää.
Vertaisten merkitystä kuvattiin esimerkiksi näin: ”Ollaan samas paatis” ja ” Sosiaalinen kanssakäyminen ja
ihmisten kans oleminen…ett pääsee sielt yksinäisestä
kodista liikenteeseen ja tietää ett täällä on monta mukavaa ihmistä, jotka kysyy kuulumisia” Usein todettiin,
että vertainen ymmärtää omasta kokemuksestaan käsin ja ”puhuu samaa kieltä”, mikä koettiin vapauttavaksi ja että vertaisten seurassa on helppo olla semmoinen
kuin on.

Samoin on hyvä, että osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja sitä voi säädellä omien voimien mukaan.
Toiminnasta tulee olla lupa pitää taukoa, sillä joillakin
vertaisilla voi olla liikaa tekemisen ja uupumisen riski.
Myös työntekijöiden osoittama empatia, kysyminen ja
aktiivinen puuttuminen auttoivat jaksamaan. Samoin
virkistäytymistä ja retkimahdollisuuksia arvostettiin jaksamisen mahdollistajina.
Jos vertainen ja yhteisö tunnistavat terveelliset rajat
ja toimivat niiden mukaan,
voi verraton vertaisuus puhjeta kukkaan!

Elina Mäenpää, tutkija, MIPA-hanke, Kuntoutussäätiö
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteisen tutkimusohjelman (MIPA-hanke) avulla tuodaan järjestöjen toimintaan
osallistuvien ihmisten ääni kuuluviin. Tarkempaa tietoa hankkeesta on saatavilla www.a-klinikka.fi/mipa -sivuilta.
14

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 		
Pirjo Heikkinen
Virpi Guttorm		
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 7980
p. 050 310 7981
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
pirjo.heikkinen(at)emy.fi
virpi.guttorm(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

Tuunataan Lilla Karyllia!

Tervetuloa kahville ja tuoreelle pullalle!

Lilla Karyllin alakerran viihtyisyyden lisäämiseksi perustetaan vapaaehtoisista koos-

Terassikahvio

tuva tuunausryhmä. Jos yhteisen ympäris-

Jorvin sairaalan psykiatrian osastojen aula
Avoinna:
ma–pe klo 9.30–14.30

tön tuunaus kiinnostaa, ota yhteyttä Minna
Kettuseen viimeistään 14.9.!

Asioimalla Emyn kahvioissa tuet Emyn työtoimintaa.
Jos haluat ryhtyä kahviomyyjäksi tai haluat pitää taidenäyttelyn kahviossa,
otathan yhteyttä Pirjo Heikkiseen p. 050 310 7980.
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