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..."and a happy new year let's hope it's a 
good one without any fear"...

Näiden Lennonin ja Onon sanoituksien myötä toivotan 
sinulle oikein hyvää uutta vuotta 2019. Tehdään siitä 
yhdessä hyvä ja peloton, toinen toistamme tukien.

Kevätkauden ryhmät käynnistyvät

Tammikuussa alkaa Emyn ryhmien kevätkausi. Tämän 
tiedotteen liitteenä saat uuden ryhmäkalenterin. Ola-
rissa sijaitsevan Emyn uuden kohtaamispaikan ryhmä-
tarjonta ei vielä löydy ryhmäkalenterista, mutta kaik-
ki muut säännölliset Emyn ryhmät siitä löytyvät. Olisiko 
uuden vuoden aluksi sopiva aika aloittaa jotain uutta? 
Ryhmätarjontaa on paljon juuri siksi, että sinäkin löytäi-
sit siitä omasi.

Jäsenmaksut vuodelle 2019

Tiedotteen liitteenä on Emyn jäsenmaksulomake. Jä-
senmaksu (23€) on hyvä maksaa heti tammikuussa, sillä 
se on voimassa yhden kalenterivuoden. Käytäthän las-
kua maksaessasi viitenumeroa. Jäsenmaksun voi mak-
saa käteisellä Emyn työntekijöille. Jos et vielä ole Emyn 
jäsen, voit liittyä ottamalla yhteyttä vaikkapa allekir-
joittaneeseen. Muistutan kuitenkin, että jäsenyys ei ole 
Emyn toimintaan osallistumisen ehto.

Suunnitellaan yhdessä toimintaa Olariin

Saatoit viime kuun lehdestä 
jo huomatakin, että Olarin 
uudessa kohtaamispaikas-
sa vietetään Olarin avoin-
ten ovien ja suunnittelun 
viikkoa tammikuussa. Viikko 
on suunnattu uusille ja tu-
tuille emyläisille sekä Emyn 
yhteistyökumppaneille.

Terkuin, Tiina :)

EMY-tiedote 1/2019

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 internet-osoitteessa 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: Mika P.

Emyn kuulumisia Tervetuloa ideoimaan 
toimintaa ja uutta 

Emyä Olariin!

Avoimien ovien, avajaisten ja ideoinnin 
viikkoa vietetään 7.-11.1.2019 Emyn uu-
dessa kohtaamispaikassa (Maapallonkatu 
8 E-F). Ohjelmassa on toiminnan ideoin-

tia, Emyyn ja uusiin tiloihin tutustumis-
ta sekä vapaaehtoishommiin ilmoittautu-
mista. Tule käymään alla olevien aikojen 

puitteissa silloin, kun sinulle sopii.

Ovet ovat kaikille avoinna: ma 7.1. klo 12-
18, ti 8.1. klo 10-17, ke 9.1. klo 12-18, to 

10.1. klo 10-16 ja pe 11.1. klo 10-16.

Nähdään Olarissa, kaikki mukaan!
Tiedustelut Tiina p. 050 310 7987.
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Ajankohtaisia

Emyn kuukausikokous ja
kaikukorttiryhmä Meriemyssä
 
Kokoontumiset kerran kuussa 
lauantaina klo 13 12.1., 16.2., 
16.3., 13.4. ja 11.5.

 Emyn kuukausikouksessa 
suunnitellaan Emyn toimintaa, ku-
ten retkitoiveita ja muita aloitteita. 
Kokous on avoin kaikille. Aloitteita 
ja ideoita voi esittää kokoukselle 
kohtaamispaikan aloitelaatikoiden 
tai emy.fi sivujen kautta. Kannattaa 
tulla myös itse mukaan kokouk-
seen kertomaan lisätietoja omasta 
ehdotuksesta! Kokous alkaa klo 13.
 
 Kaikukorttiryhmä ko-
koontuu kuukausikokouksen jäl-
keen noin klo 13.30. Ryhmässä 
tarkastellaan yhdessä tulevia kult-
tuuritapahtumia ja perehdytään 
vaihtuviin kulttuuriteemoihin. Sa-
malla voit löytää kaverin, joka läh-
tee kanssasi vaikkapa taidenäytte-
lyyn tai teatteriin.

Emyn yhteiskehittäjäryhmä

Haluatko tulla kehittämään Emyn 
toimintaa? Yhteiskehittämisellä 
tarkoitetaan kokemustiedon ja 
ammatillisen tiedon yhdistävää 
dialogia toiminnan kehittämiseksi. 
Emyn yhteiskehittäjäryhmä pide-
tään seuraavan kerran keskiviikko-
na 6.2. klo 13 Meriemyssä. Teema-
na on Meriemyn aktivoiminen. Hae 
ryhmään Virpin kautta p. 050 310 
7981 (tai Hannan kautta p. 050 310 
7980).

Retki Teatterimuseoon

Keskiviikkona 23.1. teemme retken 
Kaapelitehtaalla sijaitsevaan kävi-
jää osallistavaan Teatterimuseoon. 
Tapaaminen retkeä varten Lilla Ka-
ryllissa klo 12.45, josta lähdemme 
yhtä matkaa. Voit myös tulla suoraan 
Kaapelitehtaalle (ole paikalla klo 14 
mennessä). Ilmoittauduthan joka ta-
pauksessa mukaan Virpin kautta p. 
050 310 7981 viimeistään 21.1. Retki 
on kaikille avoin ja maksuton, terve-
tuloa!

Luisteluretki Jääpuutarhaan

Perjantaina 18.1. klo 13 lähdemme  
Lilla Karyllista yhtä matkaa Tapiolan 
Jääpuutarhaan luistelemaan. Voit tul-
la myös suoraan Tapiolaan (olethan 
paikalla klo 14 mennessä). Pakkaat-
han omat luistimet mukaan, jos sinul-
la sellaiset on. Tarvittaessa vuokraam-
me sinulle luistimet paikan päältä. 
Retkellä on säävaraus eli jos tekojää-
rata onkin poissa käytöstä, siirrämme 
retken toiseen päivään. Ilmoittaudut-
han siksi mukaan etukäteen Tiinan 
kautta p. 050 310 7987. Retki on kai-
kille avoin ja maksuton, tervetuloa!

Emyn jäsenten talvileiri

Talvileiri järjestetään Espoon seura-
kuntien leirikeskuksessa Velskolas-
sa (Väentupa) 11.-15.2.2019. Leirin 
omavastuuhinta on 60€/Emyn jäsen. 
Leirin ohjelmassa on yhdessä olemis-
ta, ulkoilua, keskustelua ja toimin-
nallista ohjelmaa sekä saunomista 
ja syömistä. Hae mukaan leirille Tii-
na Pajulan p. 050 310 7987 tai jonkun 
muun Emyn työntekijän kautta vii-
meistään 18.1.2019. 

Startti Emyn vapaaehtoiseksi

Järjestetään torstaina 24.1. klo 15-17 
järjestötalo Villa Apteekissa (Pappi-
lantie 5). Kiinnostaako sinua vapaa-
ehtoisena toimiminen, muttet tiedä 
mistä aloittaa? Tule Espoon mielen-
terveysyhdistyksen järjestämään 2 
h vapaaehtoiskoulutukseen! Lisä-
tietoja ja ilmoittautuminen: virpi.
guttorm(at)emy.fi tai 050 310 7981. 
Koulutus on suunnattu niin tutuille 
emyläisille kuin uusillekin tuttavuuk-
sille, tervetuloa!

Haluatko tulla kaveriksi 3-4 
hengen kaveriporukkaan?

Ajatuksena vähentää yksinäisyyttä: 
tavata ja tutustua, jutella kahvikup-
posen äärellä. Mahdollisesti käydä 
vaikka Kaikukorttikohteissa yhdes-
sä tai keksiä jotain muuta yhdistä-
vää. Vertaiskaverit toimivat toisilleen 
vapaaehtoisena matalan kynnyksen 
vertaistukena – kohtaavat toisen-
sa ihmisenä, vertaisena. Ilmoittau-
du: virpi.guttorm@emy.fi, p. 050 310 
7981. Hän saattaa kaverit yhteen!

Emyn ryhmät ovat tarjolla sinua 
varten, tule mukaan!

Poimi liitteenä oleva ryhmäkalenteri 
talteen ja tutustu ryhmien sisältöön 
tarkemmin sivuilta 6-7. Runsas ryh-
mätarjonta on tarjolla sinua varten. 
Valitse mieleisesi ja 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
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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
•	 Joulutauolla 6.1.2019 saakka

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.

Yhteistyössä kohtaamispaikat

Omaisten teemaillat jakavat tietoa ja tukea psyykkises-
ti sairastuneiden henkilöiden omaisille ja läheisille. Tee-
maillat järjestetään Emyn kohtaamispaikka Meriemyssä 
torstaina kerran kuussa. Yhteistyössä Emy ja Espoonlah-
den seurakunta. Tiedustelut Tiinalta 050 310 7987. Ter-
vetuloa! Teemaillat omaisille kevään 2019 aikataulu:
•	 10.1. klo 17.30-19.30 Meriemyssä
•	 7.2.klo 17.30-19.30 Meriemyssä
•	 7.3. klo 17.30-19.30 Meriemyssä
•	 4.4. klo 17.30-19.30 Meriemyssä
•	 2.5. klo 17.30-19.30 Meriemyssä
•	 7.5. klo 17.30 yhteinen kevätjuhla eli grillausta Lilla 

Karyllissa yhdessä Kilon ryhmän kanssa.

Keskusteleva vertaistukiryhmä psyykkisesti sairastu-
neiden henkilöiden omaisille ja läheisille tiistaisin klo 
17.30 kerran kuussa Kilossa (Eedi, Kilonkallio 7). Tervetu-
loa mukaan! Tapaamiset 15.1., 12.2., 12.3., 9.4. ja 7.5. yh-
teinen kevätjuhla, jolloin grillataan Emyn Lilla Karyllissa.

Omaisille ja läheisilleEmyn uusi kohtaamispaikka 
"Työnimellä Olari"
Maapallonkatu 8 E-F

Jäsen, osallistuja, yhteistyökumppani, 
naapuri, omainen, ohikulkija, tule ideoimaan 
ryhmätoimintaa ja uutta Emyä!
Avoimien ovien, avajaisten ja ideoinnin viikkoa viete-
tään tammikuussa 7.-11.1.2019 Emyn uudessa kohtaa-
mispaikassa. Tule käymään alla olevien aikojen puit-
teissa silloin, kun sinulle sopii. Ohjelmassa ideointia, 
tutustumista ja toiminnan kehittämistä sekä vapaaeh-
toishommiin ilmoittautumista. Tiedustelut: 
tiina.pajula(at)emy.fi p. 050 310 7987.

ma 7.1. klo 12-18 ti 8.1. klo 10-17

ke 9.1. klo 12-18 to 10.1. klo 10-16

pe 11.1. klo 10-16 Tervetuloa!
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Emyn ryhmätoiminta

Liikutaan yhdessä

FC Askel jalkapalloa
Futista pelataan kahdesti viikossa
•	 Maanantaisin klo 15.30-

17 Laaksolahden hallissa 7.1. 
alkaen.

•	 Keskiviikkoisin klo 17-18 Fut-
salia Storängens skolan salissa 
(Rehtorinkuja 4) 9.1. alkaen.

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 lempeää 
ja kaikille sopivaa hathajoogaa. Joo-
gaamista varten pue yllesi mukavat 
ja joustavat vaatteet, ja ota mukaan 
oma pyyhe tai ohut viltti. Muistat-
han olla syömättä ja juomatta puoli 
tuntia ennen ja jälkeen joogan. 
•	 Maanantaisin klo 17-18 

Lagstads skolan salissa (Espoon-
katu 7) joka viikko 14.1. alkaen. 
Maanantain joogaan ei tarvitse 
ilmoittautua, tervetuloa!

•	 Perjantaisin klo 13-14.15 ESKOn 
salissa (Pappilantie 2) joka viik-
ko 11.1. alkaen. Ilmoittauduthan 
perjantain joogaryhmään en-
nakkoon Titalle p. 050 310 7982.

Keilataan yhdessä
Emyn keilausryhmä kokoontuu Ta-
piolan keilahallissa kerran kuukau-
dessa keskiviikkoisin (huom, päivä 
on vaihtunut!). Keilausvuoro alkaa 
klo 14, joten saavuthan ennen si-
tä. Ilmoittauduthan joka kuukau-
si erikseen mukaan Lilla Karyllin tai 
Meriemyn ilmoitustaulujen kaut-
ta (tai puhelimitse). Kevään keilaus-
päivät ovat: keskiviikot 16.1., 20.2., 
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 (Muuralanpiha 3) 
8.1. alkaen.

•	 Torstaisin klo 20.30-21.30 Om-
nian ammattiopiston salissa 
10.1. alkaen.

Itämainen tanssi naisille
Itämaista tanssia tanssitaan naisten 
kesken tiistaisin klo 18-19 Lagstads 
skolan salissa 8.1. alkaen. Mukaan 
tarvitset sisäkengät tai sukat sekä 
rennot vaatteet. Vetäjänä Heta. Il-
moittauduthan mukaan etukäteen 
Hannalle p. 050 310 7980.

Sulkapallo - uusi paikka!
Sulkapalloa pelataan keskiviikkoisin 
klo 17.30-19 Laurinlahden koulun 
salissa (Merisaapas 2-4) 9.1. alkaen.  
Mukaan tarvitset sisäkengät ja ren-
not vaatteet. Niin mailan kuin pal-
lonkin saat tarvittaessa lainaksi. Ter-
vetuloa mukaan!

Vesiliikuntaa yhdessä
Vesijuoksua tai uintia harraste-
taan yhdessä torstaisin 10.1. alka-
en Keski-Espoon uimahallissa. Ta-
paaminen klo 15.30 Keski-Espoon 
uimahallin aulan sohvien luona. Tie-
dustelut p. 050 310 7981.

Emyn kuntosalivuoro
Emyläisten avoin kuntosalivuoro on 
perjantaisin klo 16-17 Kannusillan-
mäen väestönsuojan kuntosalissa 
11.1. alkaen. Mukaan tarvitset sisä-
kengät, rennot vaatteet, pyyhkeen 

ja peseytymistarvikkeet. Tarvitta-
essa saat hieman opastusta laittei-
den kanssa, joten rohkeasti mukaan 
vaan!

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 perjantaisin Lilla Karyllista 
klo 15.

Kulttuuria, harrastuksia 
ja yhteistä tekemistä

Teatteriryhmä

Emyn teatteriryhmä kokoontuu 
maanantaisin klo 14-15.30 ESKOn 
salissa (Pappilantie 2) 7.1. alkaen. 
Ryhmässä harjoitellaan ilmaisutai-
toa ja näyttelemistä teatterikoulun 
opettajan ohjauksessa. Ilmoittaudu 
mukaan ryhmään Hannan kautta p. 
050 310 7980.

Runoilua ja kynäilyä (uusi!)
Tervetuloa mukaan uuteen Emyn 
opiskelijan ohjaamaan ryhmään. 
Ryhmän ohjelmassa on vaihdellen 
runoutta sekä muita kirjoittamisen 
muotoja. Ryhmä kokoontuu Villa 
Apteekin yläkerrassa (Pappilantie 5) 
joka maanantai 14.1.-11.3.2019 klo 
15.30-16.30. Tervetuloa mukaan!  

Leivotaan yhdessä
Leivotaan yhdessä Meriemyssä tiis-
taisin klo 10-12. Tule mukaan! Ryh-
mä kokoontuu viikoittain 8.1. alkaen.

Liitteenä saat Emyn ryhmäkalenterin
kevätkaudelle 2019. Poimithan sen

talteen! Jos sinulla on kysyttävää Emyn
ryhmistä, soitathan Hannalle

p. 050 310 7980.
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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 7.1. alkaen.

•	 Ilon maalarit kokoontuvat tiis-
taisin klo 16.30-18.30 Meriemys-
sä 8.1. alkaen.

Lilla Karyllin torstain 
toimintaryhmä
Kaikille avoin toiminnallinen ryhmä 
tapaa Lilla Karyllissa torstaisin klo 
13.30. Ryhmässä on vaihtelevaa te-
kemistä ja samalla voimme tutus-
tua toisiimme. Ilmoittauduthan mu-
kaan p. 050 310 7981 tai p. 050 310 
7985. Yhteistyössä HYKS Jorvin alu-
een Psykiatria. Tammikuun teemat:
•	 10.1. Unelmien maalausta
•	 17.1. Hauskaa laulaen ja leikkien
•	 24.1. Aliasta
•	 31.1. Musiikkia ja muistoja

Uusi Meriemyn perjantain 
toimintaryhmä
Kaikille avoin toiminnallinen ryhmä 
kokoontuu Meriemyssä parittomien 
viikkojen perjantaisin klo 14 pe 18.1. 
alkaen. Tammikuussa:
•	 18.1. lautapelit ja tulevien kerto-

jen suunnittelua

Lauluryhmä ja musiikkiraati
Parillisten viikkojen keskiviikkoisin 
9.1. alkaen kokoonnutaan Kyläma-
jaan musiikin merkeissä. Musiikki-
raadissa klo 12-13 kuunnellaan mu-
siikkia ja keskustellaan luentosalissa. 
Lauluryhmässä lauletaan yhteislau-
luja klo 13-14 pianohuoneessa. Voit 
osallistua molempiin tai vain toi-
seen ryhmään. Ohjaajana Helena.

Bänditaitoryhmä
Bänditaitoryhmä kokoontuu soitta-
maan Lilla Karyllin yläkerran musiik-
kihuoneeseen perjantaisin klo 13-14 
musiikkipedagogi Sarin ohjauksel-
la. Tule rohkeasti mukaan ryhmään! 
Ryhmä kokoontuu pe 11.1. alkaen.

Levyraati Meriemyssä
Meriemyn perinteinen levyraati ko-
koontuu klo 14 perjantaisin ker-
ran kuussa: 25.1., 22.2., 22.3., 26.4. 
ja 24.5. Levyraadissa analysoidaan, 
muistellaan ja arvostellaan soitettu-
ja kappaleita. Voit halutessasi ottaa 
omaa musiikkia mukaan tai valita 
kappaleen netistä. Tervetuloa!

Kirjastotunti Meriemyssä
Kirjastotunti on kerran kuussa keski-
viikkona. Kirjastotunneilla kirjaston 
henkilökunta jalkautuu Meriemyyn  
tietyn teeman tiimoille. Tervetuloa!
•	 30.1. levyraati
•	 27.2. kirjavinkkausta
•	 27.3. lautapelit
•	 24.4. novellien lukua
•	 22.5. mediataitopaja

Keskustelua ryhmässä

Keskusteleva teehetki 
Keskusteleva teehetki kokoontuu 
Lilla Karyllissa parillisten viikkojen 
keskiviikkoisin 9.1. alkaen klo 16.30-
18. Tervetuloa vaihtamaan ajatuk-
sia elämästä. Ryhmä perustuu luot-
tamuksellisuuteen 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 sel-
viytymiskeinoja ahdistukseen. Ryh-
mä kokoontuu Lilla Karyllissa pa-
rillisten viikkojen torstaisin 10.1. 
alkaen klo 18-19.30. Ryhmää oh-
jaa vertaisohjaaja Monika ja psyko-
terapiaopiskelija Sirpa. Osallistujilta 
edellytetään luottamuksellisuutta, 
tervetuloa!

Uusi tukiryhmä masentuneille
Uudessa ryhmässä masentuneille 
on keskustelua, vertaistukea ja selvi-
tymiskeinojen jakamista. Ryhmä ko-
koontuu Lilla Karyllissa parittomien 
viikkojen torstaisin 17.1. alkaen klo 
17-18.30. Ryhmää ohjaa vertaisoh-
jaaja Maaret ja psykoterapiaopiske-
lija Asta. Osallistujilta edellytetään 
luottamuksellisuutta, tervetuloa!

Keskusteluryhmä 
kaksisuuntaista 
mielialahäiriötä sairastaville 
Vertaistukiryhmä kokoontuu pa-
rillisten viikkojen tiistaisin klo 18-
19.30 Lilla Karyllin olohuonees-
sa ajalla 8.1.-28.5. Ryhmä perustuu 
luottamuksellisuuteen ja vertaistu-
keen, tervetuloa!

Uusi kurssi Emyssä

Itsetuntemusta metaforisten 
assosiaatiokorttien avulla

Menetelmän avulla voi lisätä itsetun-
temusta ja saada oivalluksia omaan 
elämään: selvittää ihmistä kohtaavi-
en vaikeiden tilanteiden syitä ja löy-
tää niihin ratkaisuja. Ryhmä kokoon-
tuu pe 18.1., 25.1. ja 1.2. klo 14-16 
me-talolla. Hae mukaan 16.1. men-
nessä Virpin kautta p. 050 310 7981.

Nuorten aikuisten ryhmät ja ystä-
väryhmät seuraavalla aukeamalla.
    -->
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Nuoret aikuiset Emyyn messiin!

Emyssä käynnistettiin viime vuoden 
huhtikuussa nuorille aikuisille suun-
nattu kehittämishanke Tuu messiin! 
Tavoitteena on kehittää ja juurrut-
taa Emyyn mielekästä ja osallistujien 
näköistä toimintaa 18–32-vuotiaille, 
ja erityisesti heille, joilla on omaa ko-
kemusta mielenterveys- ja/tai päih-
deongelmista tai jotka ovat sosiaali-
sesti eristäytyneitä.

"osallistujien näköistä toi-
mintaa 18–32-vuotiaille"

Alusta lähtien on kuitenkin ollut 
selvää, että hankkeen ryhmä- se-
kä muu toiminta on kaikille ikäryh-
mään kuuluville avointa, siis Emyn 
tuttua linjaa mukaillen: et tarvitse 
lähetettä tai diagnoosia päästäkse-
si mukaan. Yhteistyöverkostoissakin 
tämä linjaus on otettu ilahtunees-
ti vastaan. Espoossa ja lähialueilla 
tuntuisikin olevan tilausta juuri täl-
laiselle matalan kynnyksen toimin-
nalle. Mukaan voi tulla, vaikkei olisi-
kaan esimerkiksi jonkin tietyn tahon 
asiakkaana. 

"Et tarvitse lähetettä
tai diagnoosia

päästäksesi mukaan"

Tuu messiin! on lähtenyt mukavas-
ti liikkeelle. Toukokuussa järjestet-
tiin hankkeen ensimmäinen ylei-
sötapahtuma, jonka teemana oli 
koulukiusaaminen. Keväälle 2019 
on suunnitteilla jatkoa tapahtu-
malle. Hankkeen työntekijät ovat 
verkostoituneet aktiivisesti sekä 
käynnistäneet ja ohjanneet monen-
laisia ryhmiä, joista osa on toteutet-
tu yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa. 

Yhteistyö on ollut tiivistä erityisesti 
Espoon Ohjaamotalon kanssa. Han-
ketyöntekijät ovat jalkautuneet Oh-
jaamotalolle kohtaamaan aktivointi-
suunnitelmaansa tekemään tulleita 
nuoria aikuisia. Nuoret ovat olleet 
kiinnostuneita hankkeesta, esittä-
neet omia ideoitaan ja tulleet mu-
kaan toimintaan. Ohjaamotalon 
työntekijöiltä saadun palautteen 
mukaan Emyn hankkeen läsnäolo 
on rikkonut tehokkaasti jäätä.

"hankkeen läsnäolo on
rikkonut tehokkaasti jäätä"

Ennen kaikkea hankkeen arjessa Tit-
ta ja Arttu ovat kohdanneet nuo-
ria aikuisia: jutelleet, ideoineet ja 
tehneet yhdessä monenlaista. Mie-
leen ovat jääneet esimerkiksi ret-
ket kissakahvilaan ja lähiluontoon, 
taideryhmän jäljittelemätön tun-
nelma sekä viihdyttävät kortti- ja 
lautapelisessiot.

Jos tähänastinen toiminta pitäisi tii-
vistää yhteen sanaan, se olisi ilo. 
Naurua on todellakin riittänyt! Jon-
kinlainen, hetkittäin kenties synkki-
enkin tunnelmien alla virtaava, toi-
veikkuus on huokunut useimpina 
päivinä niin työntekijöiden, verkos-
tokumppanien kuin osallistujienkin 
olemuksesta. 

"Jos tähänastinen toiminta 
pitäisi tiivistää yhteen

sanaan, se olisi ilo."

Alkaneen vuoden 2019 askelmerk-
keihin kuuluu ainakin monenlaisen 

uuden toiminnan käynnistä-
mistä, toiminnan viilaaminen 
entistä paremmin kohderyh-
män toiveista lähteväksi se-
kä tietenkin uusien nuorten ai-
kuisten tavoittaminen messiin, 
esimerkiksi somenäkyvyyttä ja 
jalkautumista lisäämällä.

Tilaa hankkeen uutiskirje!

Tilaa Tuu messiin! -hankkeen 
uutiskirje laittamalla sähkö-
postia osoitteseen messissa(at)
emy.fi. 
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Tammikuun ryhmät 18-32-vuotiaille

Peliryhmä

Olarin kohtaamispaikassa (Maapal-
lonkatu 8 E-F) perjantaisin 11.1. al-
kaen klo 15–18. Ryhmässä pelail-
laan lautapelejä yhdessä, voit tuoda 
myös omia pelejäsi. Ryhmä on avoin 
kaikille 18-32-vuotiaille lautapeleis-
tä, korttipeleistä tai muuten vain pe-
leistä kiinnostuneille.

Kuntosaliryhmä 

Kuntosaliryhmä kokoontuu Leppä-
vaaran urheiluhallissa keskiviikkoi-
sin 9.1. alkaen klo 16–17. Lisätiedot 
ja ilmoittautuminen: Arttu p. 050 
312 5193 tai arttu.poyhtari(at)emy.
fi.

Taideryhmä
Tiistaisin 8.1. alkaen klo 16.30–18.30 
Espoon me-talolla (Terveyskuja 2 B). 
Tule mukaan taiteilemaan rennos-
sa ilmapiirissä. 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

Etkö ole vielä mukana Emyn toiminnassa? Tule etsimään uutta sisältöä elämääsi tai kannusta läheisesi ottamaan yh-
teyttä. Tavataan ja mietitään yhdessä, miten helpottaa yksinäisyyttä ja saada päiviin sisältöä. Järjestämme myös ys-
täväryhmätoimintaa: Espoon keskuksessa ma klo 10.30-12.30, ke klo 13-15 ja 15-17, Leppävaarassa 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

Lisää nuorten aikuisten eli
18-32-vuotiaiden

ryhmätoimintaa käynnistyy Emyssä 
pitkin kevättä.

Kutsumme uusia ihmisiä Emyyn

Tule mukaan, ideoidaan yhdessä!
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Tammikuun talvisatu

On uusi vuosi
alkanut
valkoista lunta
maahan satanut,
On lumitähtiä 
ikkunoihin jäätynyt
moni lämpöiseen 
takkahuoneeseen
päätynyt
lapset laskettelevat 
pulkilla mäkiä
järvet ovat jäisiä
oravat ja linnut
etsivät itselleen
ruokaa,
Moni palelee ja
huokaa: ompa ihanaa
suomessa talvella

Tuula Viljasalo

Runoja emyläisten kynistä

Kuun ensimmäinen yö

Tumman sininen on 
taivas,
Koristeena keltainen
kuunsirppi,
kuin hunajamelonista
leikattu lohko,
Aamusavuke portailla 
on väsyneelle
mielelle kuin hohto,
kiipeän ylös portaista
ja keitän itselleni
kahvia
hienolla kapselikeittimelläni ja
virittäydyn tunnelmaan

Tuula Viljasalo

Ajan rata
 
Mitä on tapahtunut ympärilläin
Minkä äsken tunsin olevan ennallaan,
nyt muuttuneen näin
 
Vauhtia lähes huomaamatonta,
pysähtymättä eteenpäin,
ympäri kehää kuljettaa meitä         
vaunut pitkin ajan teitä
 
Vuosien vaunuissa kulkien,
junan ovia aukoen ja sulkien
Maisemat ja matkustajat vaihtuvat
uusia tullut, toiset haihtuvat
 
Kulku tuntuu kiihtyvän kauan kuin jatkan,
töyssyt vaikeammaksi tehden matkan
Tarkoitusta tämän, kun ymmärtää vois
Pääsenköhän edes perille, 
kun joudun jo jäämään pois

Ari Mikkola
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Tammikuun lumisatu

Aurinko on sulattanut
jäähän lammen,
Tuuli riisunut lehdistä
vanhan tammen,
lammessa vesi 
laineilee välkkyen,
Lehdet veden pinnalla
havisevat kuin
säikkyen, 
on lumessa hohtavia
kiteitä
Jään riite kuin pitsiä
ei kauniimpaa kuvaa
voi talvesta etsiä

Tuula Viljasalo

Talvella

Talven tultua, on lunta ja pakkasta
on talven tuntua.

Rakennan lumesta lumiukkoa 
Kasvoilla ukolla mustat silmät ja suu
nenänä porkkana.

Lumilyhty pihalla
sisällä valoa loistava kynttilä.
On talven tunnelma.

Linnuilla lyhde ja jyviä lintulaudalla
paljon on vieraita; 
tiaisia ja punatulkkuja.

Lapset laskevat alas pulkalla mäkeä
on pikku pakkasta
keli on loistava,
on lasten riemua.

Anne
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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 (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 7598941 tai klonnqvist(at)gmail.com tai 
tsalomki(at)gmail.com

Mieli maasta ry                                             
Vertaistukiryhmiä masentuneille www.mielimaastary.fi

•	 Tapiolan kirkolla keskiviikkoisin klo 18-20.45
•	 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 Kohtala. 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. Tammikuun 
ensimmäinen tapaaminen on 10.1.2019.

Perjantaiporinat on avoin keskusteluryhmä 
mielenterveyden tueksi parillisten viikkojen perjantaisin  
11.1. alkaen 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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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, 10.1. Alkaen (Ei viikolla 8 eikä 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. 
(Ei viikolla 18), 3€

•	 Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti klo 12-13 
8.1.-14.5., 4€

•	 Matinkappeli, Liisankuja 3, ti klo 13-14, 8.1. Alkaen, 
3€

•	 Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, to klo 13-14, 10.1. Al-
kaen, 3€

•	 Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, ti klo 12:15, 8.1. Al-
kaen, 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€

  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
Tule toimimaan liikuntaystävänä tukea tarvitsevalle 
henkilölle ja samalla liikut itsekin! Ke 23.1.  klo 17-20
Ison Omenan palvelutori (kokoustila Kari)

Miten voisin toimia liikuntaystävänä henkilölle, joka tar-
vitsee tukea liikuntaan osallistumiseksi esim. heikenty-
neen toimintakyvyn vuoksi? Mitä tarkoittaa toimiminen 
vapaaehtoisena liikuntaystävänä? Mitä liikuntaa voisi 
tehdä? Miten opastaa, avustaa, kannustaa liikunnassa? 
Missä voisi liikkua? Koulutuksen jälkeen on mahdolli-
suus päästä toimimaan vapaaehtoisena liikuntaystävä-
nä yhteistyökumppaneiden kautta. 

Ilmoittautuminen pe 18.1.2019 mennessä:
https://my.surveypal.com/ilmoittaudu_koulutuk-
seen  tai liikuntaneuvontanumerosta 0981660800 
ma-pe 12-13. Lisätietoja elina.rasanen@espoo.fi tai                           
heini.vesalainen@espoo.fi 

Koulutus toteutetaan yhdessä Vammaisurheilun ja 
-liikunta VAU ry:n, Espoon kaupungin, Espoon 
vammaisneuvoston ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

 Kouluttaudu liikuntaystäväksi
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Opiskelijana Emyssä

Olen toisen vuoden terveydenhoitajaopiskelija Laurea-ammattikorkeakoulusta. Olin Emyssä mielenterveyshoito-
työn harjoittelussa viiden viikon ajan. Halusin juuri Emyyn harjoittelujaksolle, koska jo yhdistyksen verkkosivuja lu-
kiessani minulle tuli tunne, että opiskelijat ovat toivottuja tänne. Enkä ollut väärässä! Niin työntekijät kuin osallis-
tujatkin ottivat minut avoimin mielin vastaan jo heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Toisena syynä tulla Emyyn 
harjoitteluun oli yhdistyksen toiminnallinen puoli, jolla tarkoitan erilaisia tapahtumia, ryhmiä ja retkiä.
 
Minulle annettiin mahdollisuus osallistua Emyn järjestämiin erilaisiin ryhmiin, harjoitella ohjaamista ja vastuunot-
tamista talkootoiminnassa sekä tutustua kohtaamispaikkoihin. Lilla Karyll on kohtaamispaikka Espoon keskukses-
sa, jossa vietin suurimman osan harjoittelujaksostani talkoissa avustaessa. Toiminta Emyssä on osallistujalähtöistä 
ja monipuolista. Täällä saa antaa avointa palautetta ja halutessaan antaa toimintaehdotuksia. Sekä palaute että eh-
dotukset ovat erittäin toivottuja!

Kohtasin näiden viikkojen aikana paljon erilaisia ja aivan mahtavia ihmisiä! Ihmiset ovat avoimia, iloisia ja avuliaita. 
Täällä pyydetään toisilta mielipidettä, apua sekä neuvoja. On upeaa nähdä, kuinka ystävällisiä ja kohteliaita ihmiset 
ovat toisilleen. Emyssä jokainen saa olla oma itsensä!

Tunnelma kohtaamispaikassa on rento ja avoin eikä ketään pakoteta tekemään mitään, mitä ei itse halua tehdä. 
Täällä syntyy paljon keskusteluja, välillä kiivaitakin, sillä jokainen uskaltaa sanoa oman mielipiteensä ääneen. Olen 
saanut kehittää omaa ammattitaitoani kohtaamieni ihmisten haastaessa oppimanaani eri tavoilla. Olen myös saa-
nut hyviä neuvoja elämään ja kuulla muiden elämäntarinoita. Olen kokenut harjoitteluni Emyssä erittäin antoisana, 
haastavana ja itseäni kehittävänä. Yhdistys tekee hyvää ja tärkeää työtä. Olen iloinen, että sain antaa oman panok-
seni tällä harjoittelujaksolla. 

Ystävällisin terveisin monta kokemusta rikkaampana, Mira
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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 - vuoden 2019 jäsenmaksulaskut ovat tämän lehden liitteenä!
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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