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Emyn kuulumisia

Ajankohtaisia

Tapahtumarikas toukokuu on täällä, tule!

Tule lipasvahdiksi vaalikeräykseen

Toukokuussa julkaisemme jälleen Emyn kohtaamispaikka Valoemyn (se Emyn uusi paikka Kuitinmäessä/Olarissa) uuden kuukausiohjelmiston (katsohan sivua 5).
Toistaiseksi Valoemyn ohjelmisto tosiaan muovautuu
uudelleen joka kuukausi, mikä mahdollistaa uuden toiminnan käynnistämisen ketterässä aikataulussa. Kannattaapa siis tarkistaa, mitä milloinkin on!

Emy hakee vapaaehtoisia Pieni ele -vaalikeräykseen Europarlamenttivaalien ennakkoäänestykseen ja vaalipäiväksi Espooseen. Vapaaehtoiset työskentelevät äänestyspaikalla Pieni ele -keräyspisteellä ja huolehtivat
keräyslippaasta. Lisäksi vapaaehtoiset hymyilevät, tervehtivät ja kiittävät lahjoittajia. Emyn vapaaehtoiset saavat kiitokseksi ateria- ja matkakorvauksen. Jos kiinnostuit, otathan yhteyttä Kaj Järvisaloon p. 050 552 1049.
Europarlamenttivaalit ovat su 26.5.2019 ja ennakkoäänestys 15.-21.5.2019.

Emyn toimintatarjotin tässä kuussa pursuilee retkiä ja
tapahtumia. Keväällä kaupunki, moni yhdistys ja seurakunnat sekä muut toimijat kokoavat kortensa yhteisiin
kekoihin, ja järjestävät ihmisten iloksi tarkoitettuja tapahtumia ja tempauksia. Luonnollisesti Emy on monessa näissä mukana, mikä tarkoittaa, että sinä olet erityisen tervetullut mukaan! Toivon, että osallistut ainakin
johonkin tämän lehden tarjonnasta, miksei moneenkin.
Osallistuminen, vaikka se välillä vaikeaa onkin, voi yllättävällä tavalla lopulta virkistää oloa.

Emyn kuukausikokous ja		
kaikukorttiryhmä Meriemyssä
Emyn kuukausikouksessa 11.5. klo 13 suunnitellaan yhdistyksen toimintaa, erityisesti kesän ryhmiä.
Käymme läpi retkitoiveita ja muita aloitteita. Kokous on
avoin kaikille. Aloitteita ja ideoita voi esittää kohtaamispaikan aloitelaatikoiden tai emy.fi sivujen kautta. Kannattaa tulla myös itse mukaan kokoukseen kertomaan
omasta ehdotuksesta! Kaikukorttiryhmä kuukausikokouksen jälkeen noin klo 13.30. Ryhmässä tarkastellaan yhdessä tulevia kulttuuritapahtumia ja perehdytään vaihtuviin kulttuuriteemoihin. Samalla voit löytää
kaverin omaehtoiselle retkelle.

Pian lähes kaikki Emyn ryhmät jäävät kesätauoilleen.
Kuukausikokouksessa lauantaina 11.5. klo 13 Meriemyssä onkin sen vuoksi teemana kesän ryhmätoiminta.
Kesällä ainakin Lilla Karyll ja Meriemy talkootoimintoineen ovat avoinna tavan tapaan, retkiä ja leirejä järjestetään. Osa porukasta hoitaa puutarhaa, osa kahviota. Ryhmätoimintaakin on kiva olla kesällä, siinä määrin
kuin osallistumisintoa, vapaaehtoispanosta ja aikaa muilta
kesämenoilta jää vapaaksi. Tule siis kokoukseen ja vaikuta!
Esityksiä kokoukselle
saa myös esittää aloitelaatikoiden tai emy.
fi kautta, vaikka aina
on silti parempi tulla
kokoukseen mukaan
suunnittelemaan
omaan ehdotukseen
liittyviä käytäntöjä.
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Kevätterveisin,

TIINA :)

			Kansikuva: Ari
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Lähde kanssamme retkelle

Emyn veneen käyttämiseen. Mikäli
Balettia katsomaan ke 8.5.
haluat lainata venettä kesän aikana,
Teemme retken yleisöksi Suomen nyt kannattaa tulla perehtymään. Ilkansallisoopperaan ja -balettiin moittaudu etukäteen Minnalle p. 050
katsomaan balettia K.V.G.:n pää- 310 7983.
harjoitusta. Näytös esittelee kolme
maineikasta, uransa eri vaiheessa Palvelukotiin laulamaan ti 4.6.
olevaa koreografia. Varaa maksu- Käymme ilostuttamassa musiikin keiton, mutta sitova, paikkasi Tiinan noin ihmisiä Suurpellon Kaislakodiskautta (0503107987 tiina.pajula(at) sa. Mikäli sinua laulattaa tai haluat
emy.fi). Tapaaminen yhteislähtöä muuten vaan lähteä mukaan, ota yhvarten (Emy tarjoaa bussiliput) klo teyttä Tuomakseen p. 050 310 7985.
9.45 Lilla Karyllissa tai R-kioski Oopperan edessä klo 10.45. Esitys alkaa Kesäpäivä saaressa to 6.6.
klo 11.30 ja kestää 2h 25 min (sisäl- Emy, Espoon liikuntapalvelut, EJY ry
täen 2 väliaikaa).
ja Päivänselvä ry järjestävät avoimen
kesäpäivän Isossa Vasikkasaaressa.
Kirppiksiä kiertämään to 9.5.
Ensimmäiset veneet Nokkalasta klo
Teemme retken Lohjan seudun 8.30, 9, 9.30 ja 10. Paluuveneet 14,
kirpputoreille. Lähtö Lilla Karyllis- 14.30, 15 ja 15.30. Tule sinäkin muta klo 9 ja paluu noin klo 17. Kul- kaan! Emyn porukkaan pääset ilmoitjemme tila-autolla. Jos haluat mu- tautumalla etukäteen Minnalle p. 050
kaan, ota yhteyttä Arttuun p. 050 310 7983.
312 5193.
Päiväristeilylle Tallinnaan to 13.6.
Retki Ateneumiin ti 14.5.
Teemme rennon ja päihteettömän
Lähtö Lilla Karyllista Helin johdol- päiväretken Tallinnaan. Menomatla klo 13. Tutustutaan tsekkiläisen kalla (laiva lähtee Helsingistä klo
Frantisek Kupkan abstraktiin taitee- 10.30) nautimme myöhäisen aamiaiseen. Kupkan taidetta on kuvailtu sen buffetista, Tallinnassa omaa aikaa
”moderniksi värien runoudeksi”.
on noin 3,5 h ja takaisin Helsingissä
olemme klo 19.30. Retken omavasYhteiselle lintu- ja kalastusret- tuuhinta on 20€/osallistuja. Mikäli
kelle Porkkalaan ti 21.5.
kiinnostuit retkestä, ota pikimmiten
Teemme yhdessä Manna-avun yhteyttä Tiinaan (p. 050 310 7987),
kanssa retken Porkkalaan. Ilmoit- mutta viimeistään 16.5.
taudu etukäteen Titalle p. 050 310
7982 (viimeistään 13.5.). Lähtö yhTule mukaan, täällä tapahtuu!
teisellä bussikuljetuksella Manna-avun pihalta klo 9 ja paluu klo Matinraitin Kyläkarnevaalit
15. Retkellä voit kalastaa (huoleh- Lämpimästi tervetuloa viettämään
dithan omat luvat ja välineet), tu- yhteistä iltapäivää Tiistilän koululle
tustua lintuihin (mukana opas!) ja ti 7.5. klo 16-19. Ohjelmaa ja esitykluontoon, seurustella mukavas- siä kaiken ikäisille hevoskärryajelusta
sa porukassa sekä nauttia eväistä. tanssiin. Varaathan käteistä kahvioita
Retki on sinulle maksuton, mutta il- varten. Koulun osoite on Tiistilänkuja
4, Matinkylä.
moittautuminen on sitova!
Retki Bodomille ja tutustuminen
yhteisveneen käyttöön pe 24.5.
Lähdetään eväsretkelle Bodomjärvelle Lilla Karyllista klo 9. Retken
ohjelmassa on eväistä ja luonnosta nauttimisen lisäksi tutustumista

Luontoiltapäivä Lilla Karyllissa
Osana torstain toimintaryhmää to
9.5. klo 13.30 katsomme yhdessä
luontokuvia ja keskustelemme luonnosta ja retkeilystä.
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Selvästi kivaa ke 15.5. klo 10-14
Pappilantien toimijoiden yhteinen
maksuton kevättapahtuma tarjoilee
kivan kattauksen musiikkia, makkaraa, kierrätysvaatetta, runonlausuntaa, puistojoogaa ja arpajaiset.
Tour de Kuninkaantie ke 22.5.
Pyöräillään ja ulkoillaan yhdessä
asunnottomuutta vastaan. Pue päällesi jotain keltaista! Pyöräilijöiden yhteislähtö Lilla Karyllin pihalta klo 12.
Grilliherkkuja, mehua, musiikkia, liikuntaa ja hyvän olon hengailua noin
klo 13 alkaen Kuninkaankalliossa (Kuninkaantie 42). Tervetuloa pyöräillen
tai suoraan tapahtumaan paikalle!
Avomielin sinkkuilta to 23.5.
Sinkkuillan ohjelmassa on muun muassa pikatreffejä ja pikkupurtavaa. Ilta on järjestetty yhteistyössä Hyvien
Tuulien, Emyn, Majakan, Karvisen ja
Helmin kanssa. Tapahtuma on Lauhatuulessa (Leinikkitie 22 C) ja alkaa klo
16. Ilmoittaudu Tuomakselle p. 050
310 7985 ti 21.5. mennessä.
Emyn puutarhajuhla su 9.6.
Kokoonnumme juhlimaan Lilla Karyllin puutarhaan. Juhlissa kohtaamme
toisiamme, herkuttelemme ja nautimme esityksistä klo 12-15. Ilmoittauduthan mukaan ilmoitustaulun
listan kautta. Juhlan jälkeen pidämme Emyn kesäkuun kuukausikokouksen. Jos haluat mukaan järjestelyihin,
ota yhteys Arttuun p. 050 312 5193.

Turnauksia on tulossa
Avomielin mölkkykisat Pasilan Helmitalolla 11.6. ja Majakan järjestämä minigolf-turnaus 18.6. Joukkueet kokoaa Virpi p. 0503107981.

Kesäleirejä Emyn jäsenille
Kesäleiri Stora Blindsundin saaressa
Nuottaniemen edustalla 24.-28.6. Hakuaika 3.-10.6., lisätiedot kesäkuun
tiedotteesta. Leiri Sierlan leirikeskuksessa 26.-30.8. Hakuaika 1.-15.8. lisätiedot elokuun tiedotteessa.

Emyn kohtaamispaikat
Emyn kohtaamispaikoissa Lilla Karyllissa ja Meriemyssä on juttuseuraa ja talkootoimintaa, edullista kahvia ja teetä,
päivän lehti, tietokone ja pelejä. Jos toivot toimintamme tarkempaa esittelyä, soitathan meille etukäteen.

								Ethän jää yksin? Tervetuloa Emyyn!

Kohtaamispaikka
Lilla Karyll

Kohtaamispaikka
Meriemy

Tervetuloa Lilla Karyllin

Tervetuloa Meriemyyn

Pappilantie 7, Espoon keskus
p. 09–859 2057

Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09–863 2031

• arkipäivisin klo 9–16.30
• avoinna vapaaehtoisvoimin useimmiten
sunnuntaisin ja toisinaan myös pyhäpäivinä
klo 12–16 (varmistathan puhelimitse)

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

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

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

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

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

Talkoisiin osallistumista varten saavutaan paikalle ennen klo 10 aamulla ja ilmoittaudutaan talkoisiin talkoovastaavalle. Jos poikkeuksellisesti myöhästyt ja olet
tulossa talkoisiin, soitathan siitä kohtaamispaikkaan ennen kymmentä! Talkoiden aluksi jaetaan päivän talkootyöt ja sitten suunnitellaan päivän talkoolounas.

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

Talkootyöt voivat olla esimerkiksi siivousta, ruoanlaittoa
ja Lilla Karyllissa myös pihatöitä ja toisinaan postitusta.
Kiitoksena tehdystä talkootyöstä jokainen talkoolainen
saa syödäkseen lounaan. Talkoisiin osallistumista varten
kannattaa varata aikaa klo 9.45–13.00. Tervetuloa!
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!
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Kohtaamispaikka Valoemy
Maapallonkatu 8 E-F, sisäänkäynti
Maapallonkujan puolelta kävelytieltä.
Hyvinvoinnin teematuokio
keskiviikkoisin klo 13-15
• 1.5. Vappu, ei ryhmää.
• 8.5. tukea tupakasta luopumiseen,
aluksi kevyt venyttely.
• 15.5. itsetuntemus mielen hyvinvoinnin
tukena, alkuun tuolijumppa.
• 22.5. uni ja unettomuus, 			
alkuun läsnäoloharjoitus.
• 29.5. tanssi hyvinvoinnin lähteenä:
keskivartalon hallintaa ja klassisen
tanssin tekniikoita.

Kohtaamisia ja jutustelua
maanantaisin klo 12-17 sekä torstaisin ja
perjantaisin klo 9-15. Ovet ovat avoinna
kaikille. Tule piipahtamaan hetkeksi tai jää
pidemmäksi aikaa. Suljettuna to 30.5.

Ryhmiä ja toimintaa
Ikääntyvien maahanmuuttajien kotoutumista tukeva ryhmä maanantaisin 29.4.17.6. klo 9.30-11.30. Opitaan yhdessä suomen kieltä ja kulttuuria! Yhteistyössä Emyn,
Olarin seurakunnan ja Espoon kaupungin
kanssa.Tulkkaus arabian- ja darinkielellä. Lisätietoja Virpiltä p. 050 310 7981.

Älylaitteet tutuiksi
Torstaisin klo 10-11 (ei 30.5.) opetellaan yhdessä älylaitteita. Tutustutaan kännykän,
tietokoneen tai tabletin käyttöön sekä pohditaan mahdollisiin pulmiin ratkaisuja.

Seksuaalisuuden teemaryhmä
Tervetuloa kaikille avoimeen ryhmään keskustelemaan, jakamaan ja oppimaan seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista. Ryhmä
kokoontuu Valoemyssä neljä kertaa maanantaisin 27.5., 3.6., 10.6. ja 17.6. klo 1617.30.Jokainen kerta rakentuu yhden eri
seksuaalisuusteeman ympärille. Lämpimästi tervetuloa toivottaen seksuaalineuvojaopiskelijat Tiina Manninen ja Johanna Soini.

Askel luovuuteen
Perjantaisin klo 12-13.30 (ajalla 5.-24.5.)		
etsitään ja herätellään luovuutta turvallisessa ympäristössä Emyn opiskelijan Elinan
kanssa. Kaikki kiinnostuneet tervetuloa mukaan! Lisätiedot p. 050 310 7987/Tiina.
Nuorten aikuisten olotila
torstaisin ja perjantaisin klo 15-18 hengaillaan, jutellaan, pelataan tai inspiroidutaan jostain ihan uudesta nuorten aikuisten
(18-32-vuotiaat) kesken.

Porinaporukka 60+
Suomen Asumisen Apu ry, Olarin seurakunta ja Emy järjestävät Porinaporukka-ryhmätoimintaa yli 60-vuotiaille tiistaisin klo 1012. Tervetuloa!

Retki Asahiin Matinkylän rannalle
Kokoonnutaan Valoemyyn keskiviikkona
22.5. klo 9 ja lähdetään yhtä matkaa Matinkylän uimarannalle, jossa alkaa Espoon
liikuntapalvelujen järjestämä maksuton
asahi. Asahi on suomalainen terveys- ja liikunta-alojen asiantuntijoiden kehittämä
terveysliikuntamuoto, joka on saanut vaikutteita itämaisista lajeista. Tule mukaan!
Lisätiedot p. 050 310 7987/Tiina.

Kädentaitopaja kaiken ikäisille
Tiistaisin 7.5. alkaen klo 14-16 kokoonnutaan Valoemyyn kädentaitopajaan. Askarrellaan ainakin kukkia ja perhosia. Tervetuloa toiveiden ja ideoidenkin kera. Mukana
Taina, Paula ja Raili.
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Emyn ryhmätoiminta
Emyn ryhmät pitävät perinteisesti kesällä taukoa. Uusi ryhmätoimintatarjotin julkaistaan heti syyskuun alussa. Joka
kuukausi saat ajankohtaisista ryhmistä tietoa tältä aukeamalta. Huomaathan, että kuukausikokouksessa lauantaina
11.5.2019 Meriemyssä on kesän ryhmätoiminta. Tule, aktivoidu ja vaikuta!

Liikutaan yhdessä
Jalkapalloa

Sählyä pelaamaan

Futista pelataan kaksi
kertaa viikossa
• Maanantaisin Laaksolahden tekonurmella klo 15-16.30.
• Torstaisin klo 16.-17.30 KeskiEspoon tekonurmella (ei 30.5.).
Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana on hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet taidoista riippumatta
mukaan pelaamaan! Tiedustelut Kaj
Järvisalo, p. 050 552 1049.

Mukaan sählytreeneihin tarvitset
sisäkengät ja rennot vaatteet. Niin
mailan kuin pallonkin saat tarvittaessa lainaksi. Tervetuloa mukaan!
• Torstaisin klo 20.30-21.30 Omnian ammattiopiston salissa
23.5. saakka.

Tule joogaamaan
Emyn järjestämä jooga on lempeää ja kaikille sopivaa hathajoogaa.
Joogaa varten pue yllesi mukavat
ja joustavat vaatteet. Ota mukaan
pyyhe tai ohut viltti. Muistathan olla syömättä ja juomatta puoli tuntia
ennen ja jälkeen joogan.
• Maanantain jooga on jäänyt jo
kesätauolle
• Perjantaisin klo 13-14.15 ESKOn salissa (Pappilantie 2) 17.5.
saakka. Ilmoittauduthan perjantain ryhmään ennakkoon Titalle
p. 050 310 7982.

Keilataan yhdessä
Emyn keilausryhmä kokoontuu Tapiolan keilahallissa kerran kuukaudessa keskiviikkoisin. Keilausvuoro
alkaa klo 14, joten saavuthan ennen
sitä. Ilmoittauduthan keilaukseen
mukaan Lilla Karyllin tai Meriemyn
ilmoitustaulujen kautta (tai puhelimitse). Keväällä keilataan vielä keskiviikkona 15.5. klo 14-15.

Vesiliikuntaa yhdessä
Vesijuoksua tai uintia harrastetaan
yhdessä torstaisin Keski-Espoon
uimahallissa 23.5. saakka. Tapaaminen klo 15.30 Keski-Espoon uimahallin aulan sohvien luona. Tiedustelut Virpiltä p. 050 310 7981.

Emyn kuntosalivuoro
Emyn kuntosalivuoro on perjantaisin klo 16-17 Kannusillanmäen
väestönsuojan kuntosalissa 24.5.
saakka. Mukaan tarvitset sisäkengät, rennot vaatteet, pyyhkeen ja
peseytymistarvikkeet. Tarvittaessa
saat opastusta laitteiden kanssa, joten rohkeasti mukaan vaan!

Kävelylenkkiryhmä
Eikö tule lähdettyä yksin lenkille? Ei
se mitään, porukassa se on muutenkin hauskempaa! Yhteislähtö kävelylenkille perjantaisin Lilla Karyllista
klo 15. (Ei 31.5.) Lisätietoja Tuomakselta p. 050 310 7985.
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Harrastuksia ja
yhdessäoloa
Valoisat keväät, sanaisat eväät
Huhtikuussa käynnistynyt kirjoittamiskurssi jatkaa suunnitelman mukaan huhtikuussa kootulla porukalla. Tiedustelut Tiina 050 310 7987.

Teatteriryhmä
Emyn teatteriryhmä kokoontuu
maanantaisin klo 14-15.30 ESKOn
salissa (Pappilantie 2) 13.5. saakka.
Ryhmässä harjoitellaan ilmaisutaitoa ja näyttelemistä teatterikoulun
opettajan ohjauksessa. Ilmoittaudu
mukaan ryhmään Hannan kautta p.
050 310 7980. Kaikille avoin teatteriryhmän esitys ma 6.5. klo 14.
Tervetuloa!

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

Kuvataideryhmiä kaikille
Emyn kuvataideryhmät ovat kaikille avoimia. Mukaan sopivat niin
kokeilijat kuin konkaritkin. Löydetään yhdessä värien ja kuvataiteen
ilo! Ryhmiä ohjaa kuvataiteilija Olavi. Erityisesti Meriemyn ryhmään
mahtuu hyvin lisää osallistujia, joten
lämpimästi tervetuloa mukaan!
• Sielun maisemien maalarit kokoontuvat maanantaisin klo 1719 Lilla Karyllissa.
• Ilon maalarit kokoontuvat viikoittain tiistaisin klo 16.30-18.30
Meriemyssä.

Lauluryhmä ja musiikkiraati

Tukiryhmä ahdistuneille

Parillisten viikkojen keskiviikkoisin
(ei 1.5.) kokoonnutaan Kylämajaan
musiikin merkeissä. Musiikkiraadissa klo 12-13 kuunnellaan musiikkia
ja keskustellaan (luentosalissa). Lauluryhmässä lauletaan yhteislauluja klo 13-14 (pianohuoneessa). Voit
osallistua molempiin tai vain toiseen ryhmään, tervetuloa! Ohjaajana Helena.

Tervetuloa mukaan tukiryhmään
keskustelemaan sekä jakamaan selviytymiskeinoja ahdistukseen. Ryhmä kokoontuu Lilla Karyllissa vielä 2.5. ja 16.5. klo 18-19.30. Ryhmää
ohjaavat vertaisohjaaja Monika ja
psykoterapiaopiskelija Sirpa. Osallistujilta edellytetään luottamuksellisuutta, tervetuloa!

Bänditaitoryhmä
Emyn bänditaitoryhmä kokoontuu
soittamaan Lilla Karyllin yläkerran
musiikkihuoneeseen perjantaisin
klo 13-14 musiikkipedagogi Sarin
ohjauksella 24.5. saakka. Tule rohkeasti mukaan ryhmään!

Levyraati Meriemyssä
Meriemyn perinteinen levyraati kokoontuu klo 14 perjantaina 24.5.
Levyraadissa analysoidaan, muistellaan ja arvostellaan soitettuja kappaleita. Voit halutessasi ottaa
omaa musiikkia mukaan tai valita
kappaleen netistä. Mukana Tiina tai
Hanna.

Keskusteluryhmiä
Keskusteleva teehetki
Keskusteleva teehetki kokoontuu
Lilla Karyllissa 15.5. klo 16.30-18.
Tervetuloa!

Meren ja taivaan välillä diakonin ohjaama ryhmä
Ryhmä kokoontuu keskustelemaan
teemoista maan ja taivaan välillä
Espoonlahden seurakunnan diakonin Liisa Pohjosen ohjauksella parittomien viikkojen torstaisin klo 1415.30 Meriemyssä. Tervetuloa!

Tukiryhmä masentuneille
Tukiryhmä masentuneille on keskustelua, tukea ja selviytymiskeinojen jakamista. Ryhmä kokoontuu
Lilla Karyllissa vielä 9.5. ja 23.5. klo
17-18.30. Ryhmää ohjaavat vertaisohjaaja Maaret ja psykoterapiaopiskelija Asta. Osallistujilta edellytetään
luottamuksellisuutta, tervetuloa!

Keskusteluryhmä
kaksisuuntaista
mielialahäiriötä sairastaville
Tämä vertaistukiryhmä kokoontuu
parillisten viikkojen tiistaisin klo 1819.30 Lilla Karyllin olohuoneessa
vielä 14.5. ja 28.5. Ryhmä perustuu
luottamuksellisuuteen ja vertaistukeen, tervetuloa!

Mukavaa tekemistä
Meriemyn toimintaryhmä
Kaikille avoin toiminnallinen ryhmä
kokoontuu Meriemyssä parittomien
viikkojen perjantaisin. Tervetuloa!
• 10.5. Kävelylenkki ja kevään
merkkien bongausta.
• 24.5. levyraati.

Kirjastotunti Meriemyssä
Kirjastotunneilla kirjaston henkilökunta jalkautuu Meriemyyn ja pääsemme paneutumaan yhdessä tunnin teemaan. Tervetuloa!
• Toukokuun kirjastotunnilla
mediataitopaja ke 22.5. klo
13!
7

Lilla Karyllin torstain
toimintaryhmä
Kaikille avoin toiminnallinen ryhmä
kokoontuu Lilla Karyllissa torstaisin klo 13.30. ryhmässä on vaihtelevaa tekemistä ja samalla voimme tutustua toisiimme. Yhteistyössä HYKS
Jorvin alueen psykiatria. Teemat:
• 2.5. liikkuva musiikki
• 9.5. luontoiltapäivä
• 16.5. kangaskassien painantaa
ja koristelua
• 23.5. kokkailua
• 30.5. (helatorstai, ei ryhmää)

Voimauttava valokuva: kuvista
voimaa vanhemmuuteen
Voimauttavan valokuvan ryhmä
vanhemmille, erityisesti vanhemmuuden moninaisia haasteita kokeneille, miksei isovahemmillekin.
Ryhmä alkoi jo 29.4., mutta kysy
toki jos mahdut mukaan Pia Kokko piamrt(at)me.com tai Tiina Pajula p. 050 310 7987 facebook.com/
sunkuva

Pizzailta 22.5. !
Pidetään toivottu pizzailta ke 22.5.
klo 16 Lilla Karyllissa. Tehdään yhdessä pizzaa ja nautitaan hyvästä
seurasta. Ilmoittautuminen Lilla Karyllin tai Meriemyn ilmoitustauluille
ti 21.5. mennessä. Tule mukaan!

Huomaathan lisää ryhmiä...
•
•

Valoemyn ryhmät sivulta 5
Nuorten aikuisten/Tuu messiin!
-hankkeen ryhmät sivulta 8

Nuori aikuinen, tuu messiin!
Kehitämme Emyssä osallistujien näköistä toimintaa 18–32-vuotiaille. Kannustamme ottamaan yhteyttä ja tulemaan
messiin! arttu.poyhtari(at)emy.fi p. 050 312 5193 tai titta.huuskonen(at)emy.fi p. 050 310 7982.

Nuorten aikuisten Olotila!

Kuntosaliryhmä

Olotilassa voit muun muassa hengailla, jutella, pelata jotain tai inspiroitua jostain ihan uudesta. Olotila soveltuu
myös vaikka omien kouluprokkiksien tekoon, lukemiseen, kirjoittamiseen – tai ihan vaan olemiseen. Olotila
on avoinna torstaisin ja perjantaisin klo 15-18. Tuu messiin ottamaan Olotila omaksesi!

Kuntosaliryhmä kokoontuu 19.6. saakka (ei 1.5.) Leppävaaran urheiluhallissa keskiviikkoisin klo 16–17. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: p. 050 312 5193 tai arttu.
poyhtari(at)emy.fi.

Lautapelejä perjantaisin 15-18 Olarissa

Lautapeliryhmässä voit pelailla meidän pelejä tai tuoda omia. Peliryhmässä on joskus useitakin eri pelejä käynnissä ja aikaa on hyvin pitkienkin pelien pelaamiseen. Tuu messiin ja tuo omia pelejä mukaan! Voit
myös tulla vaikka maalaamaan omia figujasi.

Mukaan kamuryhmään!

Kamuryhmät ovat 18–32-vuotiaille tarkoitettuja ryhmiä,
joissa tutustutaan uusiin ihmisiin yhteisen tekemisen
merkeissä. Jokaisesta kamuryhmästä muotoutuu osallistujiensa näköinen. Kaipaisitko tekemistä omalle alueellesi? Ota yhteyttä ja katsotaan jos saataisin Kamuryhmä perustettua sua lähemmäs! Kamuryhmiä kokoontuu
tällä hetkellä Olarissa. Kysy lisää Titalta tai Artulta ja tuu
messiin!

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

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

•
•
•

Tilaa hankkeen uutiskirje laittamalla sähköpostia
osoitteeseen messissa(at)emy.fi.
Lisää hankkeesta: emy.fi/nuoret-aikuiset
Hankkeet tyypit ovat 17.5. Ohjaamotalolla Aksu-päivän päivystämässä, tule käymään ilmaiselle
kahville #ohjaamokarkeille! Ollaan paikalla 10-15!

Kutsumme Emyyn
Etkö ole vielä mukana Emyn toiminnassa? Tule etsimään uutta sisältöä elämääsi tai kannusta yksinäinen läheisesi ottamaan meihin yhteyttä. Tavataan ja mietitään yhdessä, miten helpottaa yksinäisyyttä ja saada päiviin sisältöä.
Järjestämme myös ystäväryhmätoimintaa: Espoon keskuksessa ma klo
10.30-12.30, ke klo 13-15 (kädentaitoryhmä) ja 15-17, Leppävaarassa parittomien viikkojen ma klo 15-17, Matinkylässä ma klo 14-15.30, Kivenlahdessa ti
klo 13-15 ja Olarissa ma monikulttuurinen naisten ryhmä klo 12.30-14.30 ja ke
klo 15-16.30 kun osallistujat löytyvät.

Ota yhteyttä!
•
•

Virpi Guttorm p. 050 310 7981 tai virpi.guttorm(at)emy.fi
Tuomas Roito p. 050 310 7985 tai tuomas.roito(at)emy.fi
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Liikkuminen on kaikkien huvia
Espoon kaupunki tukee ja kannustaa erityisryhmiä liikkumaan
Uimahallit ja kuntosalit ympäri kaupunkia toivottavat nauttimaan palveluistaan itse kunkin omilla ehdoilla. Monille ihmisille säännöllinen
liikuntaharrastus tuo viikkoon korvaamattoman lisän. Uudet kokemukset saattavat viedä yllättävän
pitkälle.
Liikuntaharrastuksen alkuun auttavat esimerkiksi erityisryhmien uimaja kuntosalirannekkeet. Seuraavaksi
tietoa kuka sellaisen voi hankkia ja
miten.
Erityisryhmien uimarannekkeen
hinta on 35€/vuosi. Ranneke on voimassa Espoon kaupungin uimahalleissa vuoden lunastuspäivästä,
minkä jälkeen ranneke voidaan ladata uudestaan. Ranneketta myydään uimahallien
kassoilta. Rannekkeen haltijan tulee
olla espoolainen.

Miten ja kuka edun sitten saa?

Uintiystävä mukaan!

Mikäli sinulla on KELA-kortissa tunnus 112 tai 188 (tai näkövammaiskortti), saat edun suoraan uimahallin kassalta haluamaasi ranneketta
hankkiessasi.

Espoolaisen 68+ sporttikorttilaisen
tai erityisryhmien uimarannekkeen
haltijan täysi-ikäinen ystävä pääsee
mukaan uimaan maksutta espoolaisiin uimahalleihin.

Toinen vaihtoehto on tehdä hakemus edun saamiseksi (kysy hakemuslomake Emystä, uimahallista tai
netistä www.espoo.fi/liikunta -> Ohjattu liikunta -> Erityisryhmät). Hakemukseen täytetään henkilötietojen
lisäksi lyhyt peruste, jonka perusteella etua haetaan. Hakemuksen
liitteeksi sinulla tulee olla antaa jokin seuraavista: kopio lääkäriltä saadusta B-lausunnosta, kopio eläkepäätöksestäsi tai kopio epikriisistä.

Jos kaipaat apua kortin hakemisessa, voit kysyä sitä Emystä. Emyn laaja
ja maksuton liikunnan ryhmätarjonta kannattaa toki myös hyödyntää.

Erityisryhmille on
oma
kuntosaliranneke. Rannekkeen myöntöpäätös on voimassa
vuoden myöntämisestä. Ranneketta
voi ladata hintaan
12€/1kk, 45€/6kk
tai 80€/12kk. Ranneke on voimassa
Espoon kaupungin
kuntosaleilla niiden
vapaaharjoitteluaikoina.
Jos haluat sekä uimaan että kuntosalille, tulee sinun
hankkia molemmat rannekkeet.
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Tiedot meille kokosivat
Espoon kaupungin liikunnanohjaaja
Jenna Martikainen yhteistyössä Tiina
Pajulan kanssa.

Kiertotähti

Emyläisten kynistä

Kiertotähti hopeinen, kiersi auringon
kiersi kuun marssin ja jupiterin
ja asettui viimein kiertämään radallaan,
välkehtien kirkkaimmin kuin
ennen, radallaan.

Nauhat
On tilinauhoja,
on kasettisoittimien nauhoja.
On kengännauhoja ja tietyömaanauhoja.
On lettinauhoja, rusettinauhoja,
kaupan mainosnauhoja.
On joulupakettien nauhoja.
On kanttinauhoja, koristenauhoja.
En elä nauhojen mukaan,
elän omaa elämää ihastuttavaa.

Sitten sekoittui tähtisumuun,
joka johti ikuiseen humuun.
Pilvet ajoivat takaa toisiaan,
tuulen mukana.
Pian alkoi pisaroida vettä,
joka satoi keväisellä sateella puihin,
kukkaniityille ja pensaisiin.

Emylle: Tuula Viljasalo

Pian alkoivat ruusut kukkia,
valkovuokot, sinivuokot ja
voikukat sun muut.

Metsä
Metsä hiljainen
lumivaipassaan katselee
kohti sinitaivastaan,
onko lumihiutaleita?
Tuossa olisi lisää
vai sulaako puut,
kun aurinko sulattaa oksistot ja
lämpöä tulvii metsikköön,
jossa oravat ja linnut
Sataa vettä,
tekivät jo pesää
sataa lunta,
sataa pieniä rakeita
Emylle: Tuula Viljasalo

Emylle: Tuula Viljasalo

Kukas käski Matin
ottaa Kaisan taskusta makeita
Tuula Viljasalo

Vanha kevät-laulu
Tuuli hiljaa henkäilee
aalto vapaa välkkyilee
Pikkulintu suruton laulelee
Nyt kevät on!
Terve teille lintuset
kotiin palaamahan
mikä laulu, liverrys,
viserrys ja piipitys
Riemulaulu rajaton kaikui;
nyt kevät on!
Emylle: Tuula Viljasalo

10

Aava
Katselen merelle, annan tuulen puhaltaa
katselen kauas, annan tuulen tuudittaa.
Huhtikuun kultapisara

Istun veneen tuhdolla ja nukahdan
aaltojen välkkeeseen ja auringon lämpöön.

Se kimpaisi auringosta
lensi puun lehdelle
ja putosi runkoa pitkin
viereiseen puroon, jossa se
kierteli välkkyen
kivien välissä ja
tarttui sitten
jokiheinän varteen
ja siitä sai valokuvan
eräs ohikulkija
"kevättä rinnassa"
otsikoi seuraavan
päivän lehti etusivullaan.

Tuuli puhaltaa ja havahdun.
Tuuli tuivertaa punertavat posket ahavoittaen
Valo vaaleana välkehtii aavan veden pinnalla,
valonsäteet painuvat pohjaa kohti.
Ja vastarannan kaislikko näkyy,
kaukana hauki mulahtaa vedessä
Katselen merelle ja annan tuulen puhaltaa
katselen kauas ja annan tuulen tuudittaa.
Anne

Emylle: Tuula Viljasalo

Lisää ajankohtaisia
Tukea kuntoutujien
omaisille ja läheisille

Tuletko Avomielinlehteä tekemään?

Startti Emyn
vapaaehtoiseksi

Omaisten teemaillat tarjoavat tietoa
ja tukea psyykkisesti sairastuneiden
henkilöiden omaisille ja läheisille. Illat järjestetään Emyn ja Espoonlahden seurakunnan yhteistyönä.
Toukokuussa torstaina 2.5.
Meriemyssä klo 17.30 illan teemana on seksuaalisuus ja mukana on
seksuaalineuvoja Marja-Liisa Kiiski.
Tiistaina 7.5. Lilla Karyllissa klo 17.30
pidetään Espoossa toimivien omaisryhmien yhteinen kevättapaaminen
grillauksen ja yhdessäolon merkeissä. Tervetuloa omaiset ja läheiset!

Emy tekee yhteistä lehteä yhdessä Pääkaupunkiseudun mielenterveysyhdistysten kanssa. Lehti ilmestyy syksyllä Mielenterveysmessuille
ja julkaistaan myös internetissä avomielin.fi.
Mikäli haluat mukaan tekemään lehteä, otathan yhteyttä Tiina
Pajulaan (p. 050 310 7987).

Järjestetään ma 27.5. klo 15-17 Valoemyssä. Kiinnostaako sinua vapaaehtoisena toimiminen, muttet
tiedä mistä aloittaa? Tule Espoon
mielenterveysyhdistyksen järjestämään 2 h vapaaehtoiskoulutukseen!
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: virpi.guttorm(at)emy.fi tai 050
310 7981. Koulutus on suunnattu
niin tutuille emyläisille kuin uusillekin tuttavuuksille, tervetuloa!
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Emyn yhteistyökumppaneiden toimintaa
Ruoka-apua arkeen

Tietoa ja tukea verkosta

Espoon Ankkuri

www.mielenterveystalo.fi
Tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita,
oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja.

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

www.terveyskyla.fi/vertaistalo
Konkreettisia vinkkejä ja yhteystietoja
potilasyhdistysten vertaistukipalveluihin,
kokemustarinoita sekä vertaisvideoita.

ryhmätoimintaa.

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

Manna-Apu ry

Terveyskuja 2 E 8 (Espoon keskus),
p. 040 040 1114

•

elintarvikkeita jaossa ti ja to klo 10-12 sekä pe klo
12.30-14. Kelakortti ja oma kassi mukaan.

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

Espoonlahden seurakunta

Espoonlahden kirkko (Kipparinkatu 8)
• elintarvikejakelu ma, ke ja pe klo 9 Espoonlahden
kirkko (Kipparinkatu 8), vuoronumerot arvotaan klo
8.40.

Hyvä Arki ry

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.

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 juustoja kinkkuleipiä, kakkua, pullaa, hedelmiä ym. Aamupalan tarjoilut vaihtuvat päivittäin. Aamupalan
hinta on 2 euroa (asunnottomille ilmainen).

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

Via Dia

Via Dia jakaa EU-ruokakasseja jokaisen kuukauden toisena
ja neljäntenä perjantaina ja käynnin yhteydessä tarjoaa
ilmaisen diakonialounaan klo 11 osoitteessa Muurarinkuja 1
Leppävaarassa.

Meren ja taivaan välillä -ryhmän tiedot sivulta 7.
Lisätietoa: www.espoonseurakunnat.fi

Espoon me-talo
Espoon me-talo Terveyskuja 2 B
p. 044 736 6114, johanna.vakkuri(at)nicehearts.com
Toimintaa lapsille, nuorille ja perheille. Katso kuukausiohjelma facebook-sivuilta: me-talo Espoo tai poikkea
hakemassa paperinen versio talolta.
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Diakonia- ja kappelilounaat

Muita vertaistukitoimijoita Espoossa

Diakonia- ja kappelilounaat ovat tarjolla ihmisille,
joilla on taloudellisia vaikeuksia tai jotka kaipaavat
ruokaseuraa. Diakoniatyöntekijä on tavattavissa
lounaan yhteydessä.

Äidit irti synnytysmasennuksesta
Avoin vertaistukiryhmä Nöykkiön neuvolassa (Oxfotintie 8) kokoontumiset kerran kuussa klo 18-20 keskiviikkoisin 15.5. ja 12.6. Ilmoittaudu p. 040 759 8941 tai
klonnqvist(at)gmail.com tai tsalomki(at)gmail.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, ma ja to 23.5.
saakka klo 11-13, 5€
Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, ti ja to klo
11.30-12.30, 28.5. saakka, 3€
Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, ti klo 11.30-13
14.5. saakka, 4€
Suvelan kappeli, Kirstintie 24, ti klo 12-13, 21.5. saakka, 3€
Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti klo 12-13
14.5. saakka, 4€
Matinkappeli, Liisankuja 3, ti klo 13-14, 20.5. saakka 3€
Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, to klo 13-14, 28.5. saakka 3€
Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, ti klo 12.15, 21.5.
saakka 5€
Soukan kappeli, Soukankuja 3, ti klo 11-12, 11.6.
saakka, 3€
Espoonlahden kirkko, Kipparinkuja 8, ma ja to klo
12-13, 13.6. saakka, 3€

Mieli maasta ry
Vertaistukiryhmiä masentuneille www.mielimaastary.fi
Ryhmä Tapiolan kirkolla keskiviikkoisin klo 18-20.45. Tiedustelut: Mieli Maasta ry:n toimisto, p. 050 441 2112.
Suomen Moniääniset ry
Mielen sisäisistä äänistä puhuminen on tärkeä askel
kohti tasapainoisempaa elämää äänien kanssa. Vertaistukiryhmässä on mahdollisuus jakaa äänikokemuksia
hyväksyvässä, luottamuksellisessa ilmapiirissä. Tiedustelut p. 040 830 9663 tai toimisto(at)moniaaniset.fi
Syömishäiriöliiton alueyhdistys Etelän SYLI
Järjestää vertaistoimintaa www.etelansyli.fi
Edistia/toimintakeskus Oodi
edistia.fi/kurssitoiminnan-kalenteri/

Asukastalo
Kylämaja

Kohtaamispaikka
Raitin pysäkki

Matinkatu 7, Matinkylä
p. 050 430 3112

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09–510 2792

Avoinna
•

Avoinna

arkisin klo 9-16

•

Kylämaja on espoolaisten kohtaamispaikka, jonne voi
tulla pistäytymään kahville, lukemaan lehtiä, oleilemaan, juttelemaan työntekijöiden kanssa tai osallistumaan toimintaan. Kylämajan toimintaa ylläpitävät
Kalliolan setlementti, Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä Emy.

arkisin klo 10-14

Edullista puuroa on tarjolla maanantaisin ja perjantaisin
klo 12 sekä lounas keskiviikkoisin klo 12. Kahvipöytä on
katettuna koko aukioloajan.
Elintarvikejakelua perjantaisin klo 10 alkaen.
Raitin Pysäkki on kohtaamis- ja kahvittelupaikka kaikille.
Raitin Pysäkin toiminnasta vastaavat yhteistyössä Punaisen Ristin Kehä-Espoon osasto, Espoon kaupunki, Leppävaaran seurakunta ja Emy.

Kylämajassa on avoin olohuone, edullista kahvia
ja monenlaista ryhmätoimintaa. Kylämajassa myös on
ompelukone ja kangaspuut. Ompelua varten kannattaa
varata mukaan omat langat ja kangaspuiden käyttämisestä peritään pieni loimimaksu.
kylamaja.fi & facebook.com/kylamaja
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Logoteoria pähkinänkuoressa
Logoteoria on Wieniläisen neurologin ja psykiatrin Viktor E. Frankl`n (1905-1997) luoma filosofinen teoria. Teoria on
kansainvälisesti tunnustettu, ja empiirisesti todennettu, arvo ja tarkoituskeskeinen filosofia. Logoteoria tarjoaa kokonaisvaltaisen lähtökohdan omien elämänarvojen pohdiskelulle sekä konkreettisia keinoja löytää lisää merkitystä ja tarkoitusta omaan elämään.
Logoteorian mukaan elämän mielekkyys syntyy itselle tärkeiden arvojen todeksi elämisestä. Toimimalla siis
omien elämänarvojemme mukaisesti ja tekemällä niitä asioita, jotka koemme tärkeiksi ja arvokkaiksi, elämästä tulee mielekästä. Logoteoria on elämänmyönteinen filosofia, joten se asennoituu elämään myönteisesti.
Emyssä (Valoemyssä) käynnistyy syyskuussa 2019 uusi tähän aiheeseen liittyvä ryhmä. Keskusteluryhmän
tarkoituksellisemman elämän jäljillä viitekehyksenä toimii logoteoreettinen ajattelu.

Mukava kesä puutarhalla
Kaipaatko mielekästä tekemistä kivojen ihmisten seurassa? Entä viihdytkö ulkona kesäisin? Kasvimaamme Kauklahdessa aukeaa 6.5. Jos tahdot mukaan toimintaan, ota yhteyttä minna kettuseen 0503107983, niin sovitaan sinulle
esittelyaika.
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Yhdistys ja yhteystiedot

Emyyn et tarvitse
lähetettä tai diagnoosia.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo mentalhälsoförening EMF rf )
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, joten otathan rohkeasti yhteyttä!
Emyn arvot ovat jäsenlähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus.
Yhdistyksen jäsenyys
Vuodelle 2019 jäsenmaksu on 23 € ja kannatusjäsenmaksu on 100 €. Jäsenmaksu kattaa aina yhden kalenterivuoden kerrallaan. Jäsenet saavat EMY-tiedotteen postitse kotiin. Emyn jäsenet ovat myös Mielenterveyden keskusliiton
jäseniä. Jäsenyys ei ole Emyn toimintaan osallistumisen ehto. Tämän tiedotteen liitteenä on jäsenmaksumuistutus Emyn jäsenille, jotka eivät vielä ole maksaneet vuoden 2019 jäsenmaksua. Käytäthän tilisiirtolomakkeen tietoja laskua maksaessasi. Kiitos!
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

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

www.emy.fi

espoonmielenterveys(at)emy.fi
p. 050 552 1049		
p. 050 310 7987		
p. 050 310 7981		
p. 050 310 7980		
p. 050 312 5193		
p. 050 310 7982		
p. 050 310 7985		
p. 050 310 7984		
p. 050 310 7983		
p. 050 310 7986		
p. 050 367 2676		

kaj.jarvisalo(at)emy.fi
tiina.pajula(at)emy.fi
virpi.guttorm(at)emy.fi
hanna.hed(at)emy.fi
arttu.poyhtari(at)emy.fi
titta.huuskonen(at)emy.fi
tuomas.roito(at)emy.fi
eeva.leinonen(at)emy.fi
minna.kettunen(at)emy.fi
tiia.hachad(at)emy.fi
kari.vironen(at)emy.fi

Vinkki: katso Kaikukorttiin liittyvät menotärpit emy.fi

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