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Toivotetaan tervetulleeksi tapahtumien toukokuu, ja 
lähdetään yhdessä liikkeelle!
 
 Monet ryhmät jäävät vähitellen kesätauoilleen, 
mutta ainakin täällä Espoossa toukokuu on kaupunkita-
pahtumien ja tempausten sesonkia. Ilmatieteenlaitok-
sen säätilastojen mukaan toukokuussa sataa vähemmän 
kuin kesä-elokuussa, joten toivotaanpas tässä vaiheessa 
aurikoa ainakin kaikille niille päiville, kun olemme järjes-
tämässä tapahtumia. Tapahtumien ohjelmat ja aikatau-
lut voit tarkistaa sivuilta 10. Jos haluat tulla auttamaan 
tapahtumien järjestämisessä, niin olethan yhteydessä 
Kaideen p. 050 552 1049.

 Toukokuu aloitetaan perinteisesti vapunvietol-
la. Emyssä vappua vietetään kokoontumalla Lilla Karyl-
liin pitämään hauskaa yhdessä, laulamaan karaokea ja 
herkuttelemaan itsetehdyillä munkeilla ja simalla. Ter-
vetuloa mukaan! Vappupäivä tuo poikkeusaikataulun, 
1.5. Emy on avoinna vain, jos olemme saaneet vapaaeh-
toisen päivystäjän. Samahan koskee myös helatorstai-
ta 10.5. ja viikonloppuja noin yleensäkin. Aukiolon voit 
tarkistaa ilmoitustaululta ajankohdan lähestyessä, ja 
varmuuden saat soittamalla kohtaamispaikkaan sitten 
kyseisenä päivänä klo 12. Vapaaehtoiset pitävät jaksa-
misensa ja ehtimisensä mukaan Emyä avoinna pääsään-
töisesti niin, että Meriemy on avoinna lauantaisin ja Lilla 
Karyll sunnuntaisin (klo 12-16). 

 Tässä tiedotteessa on 
esiteltynä tulevan suven lei-
ritoiminta (sivu 9). Emyn lei-
rit ovat mukava tapa nauttia 
kesästä, vertaisten seurasta, 
luonnosta ja hyvästä  ruoasta. 
Ja tiesitkö, vuonna 2017 Emyn 
leiritoimintaan osallistui jo-
pa 78 eri henkilöä vapaaehtoi-
sia ja muita vetäjiä lukuun las-
kematta! Jokohan sinä lähtisit 
mukaan tänä vuonna? Leiritoi-
minta tarjoaa osallistumismah-
dollisuuksia niin uusille kuin 
tutuillekin emyläisille!

Tervetuloa Emyyn!
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Ajankohtaisia
Kokoukset

Emyn kuukausikokous pidetään 
Meriemyssä lauantaina 5.5. klo 14. 
Kokouksessa suunnitellaan Emyn 
toimintaa ja käydään läpi aloittei-
ta. Kokous on avoin, tervetuloa mu-
kaan! Aloitteita ja ideoita voi esittää 
kohtaamispaikan aloitelaatikoiden 
tai kotisivujen palaute-osion kautta.

Tekemistä

Neuvoja, vinkkejä ja opastusta 
terveelliseen ruoanlaittoon sekä 
kasvisten käytön lisäämiseen
Uudenmaan Marttojen kotitalous-
neuvoja Hanna Pikkarainen opas-
taa emyläisiä ma 7.5. klo 10-13 Me-
riemyssä. Teemana ruoanlaitto ja 
kasviksien käytön lisääminen osana 
terveellistä ruokavaliota. Ilmoittau-
duthan mukaan etukäteen ilmoi-
tustaulun listan kautta.

Dialogiklubi la 12.5. 
Tule mukaan keskustelemaan ja lii-
ty dialogiin! Dialogiklubissa pääset 
ajattelemaan yhdessä, tutustumaan 
uusiin ihmisiin ja keskustelemaan 
rakentavasti erilaisista teemoista. 
Kehität myös dialogitaitojasi: ky-
kyä käsitellä omia tunteita, kykyä 
kuunnella ja kykyä puhua. Ensim-
mäinen kokoontuminen lauantaina 
12.5. klo 14-17 Espoon me-talolla. 
Tiedustelut: Virpi Uusitalo, puh. 050 
310 7981 tai virpi.uusitalo@emy.fi

Luontoiltapäivä Lilla Karyllin olo-
huoneessa tiistaina 15.5. klo 14-16. 
Katsotaan luontokuvia ja keskustel-
laan luonnossa liikkumisesta. Voit 
ottaa mukaan myös omia valokuvia 
esiteltäväksi (USB-tikku). 

Startti Emyn vapaaehtoiseksi 
-koulutus pe 18.5. 
Kiinnostaako sinua vapaaehtoi-
sena toimiminen, muttet tiedä, 
mistä aloittaa? Tule Espoon mie-
lenterveysyhdistyksen järjestä-
mään vapaaehtoiskoulutukseen! 

Koulutuksesta saat valmiuksia toi-
mia vapaaehtoisena Emyssä. Ide-
oidaan yhdessä juuri sinulle sopiva 
vapaaehtoistehtävä, jossa pääset 
käyttämään vahvuuksiasi. Koulu-
tus järjestetään Espoon me-talolla 
(Terveyskuja 2 B) perjantaina 18.5. 
klo 13-16. Lisätietoja ja ilmoittau-
tuminen: virpi.uusitalo@emy.fi tai 
050 310 7981

Emyn puutarhajuhlat
Lilla Karyllissa ja pihalla vietetään 
Emyn puutarhajuhlat sunnuntai-
na 3.6.2018 klo 12-15. Tapahtuman 
jälkeen pidetään Emyn kuukausi-
kokous. Ohjelmassa on musiikkia, 
yhdessäoloa ja mukavaa seuraa se-
kä tarjolla kesäisiä herkkuja. Terve-
tuloa! Jos haluat auttaa järjestelyis-
sä tai järjestää ohjelmanumeron, 
otathan yhteyttä Arttuun p. 050 
312 5193.

Toukokuussa on paljon kaupun-
kitapatumia. Kurkkaa ohjelmis-
to sivulta 10 ja tule mukaan!

Lähdetään retkelle

Linturetki Suomenojalle
Lähdetäään perjantaina 4.5. yh-
dessä tarkkailemaan lintuja Suo-
menojan lintualtaille ja Finnoon 
luontopolulle. Yhteislähtö Merie-
mystä klo 13. Ilmoittaudu mukaan, 
tervetuloa!

Kesäpäivä Isossa Vasikkasaares-
sa Lähde mukaan Espoon järjes-
töjen yhteisön retkelle Isoon Va-
sikkasaareen keskiviikkona 6.6. 
Ilmoittauduthan mukaan Emyn il-
moitustaulujen listoille (tai soit-
tamalla). Tapaaminen Nokkalan 
venesatamassa  klo 9. Pakataan 
Emystä eväät mukaan ja vietetään 
mukava päivä saaressa!

Päiväristeily Tallinnaan
Emy tekee päiväristeilyn Tallin-
naan Eckerö Linen m/s Finlandial-
la. Retkipäivä on tiistaina 5.6.2018, 

ja retki kestää aamuvarhaisesta ilta-
myöhään. Tallinnassa ollaan maissa 
noin seitsemän tuntia. Tallinnassa on 
aikaa olla yhdessä, tutustua kaupun-
kiin, tehdä ostoksia ja vaikka nauttia 
eväitä puistossa tai käydä syömäs-
sä. Omakustanteisesti voi osallistua 
myös eläintarhaan suuntaavalle ret-
kelle. Laivamatkan omavastuuhinta 
on 15€/osallistuja. Huomioithan jak-
samisesi, sillä päivä on pitkä. Muka-
na tulee olla omaa rahaa aterioihin ja 
ostoksiin. Matkaliput Espoosta Län-
sisatamaan ja takaisin maksaa myös 
jokainen itse. Lisätietoja matkasta 
saat Pirjolta p. 050 310 7980. Jos ha-
luat mukaan retkelle, kirjoita etu- ja 
sukunimesi sekä syntymäaikasi (pv.
kk.vuosi) Lilla Karyllin tai Meriemyn 
listalle 18.5. mennessä. Retki on avoin 
kaikille. Jos et ole Emyn jäsen, niin il-
moitathan yhteystietosi (puhelinnu-
mero ja osoite) Pirjolle matkakirjeen 
ja -laskun lähettämistä varten. Ilmoit-
tautuminen on sitova. Muistathan, 
että retki on päihteetön, ja että Tal-
linnan matkalle tarvitset mukaan jo-
ko voimassa olevan passin tai henki-
lökortin. Tervetuloa!

Retki Mielenterveyden keskusliit-
toon Malmille Sosiaaliturvan sok-
keloissa -tilaisuuteen 3.5.
Kun elämäntilanne tuntuu sairastu-
misen takia muutenkin vaikealta, ta-
loudellinen turvattomuus musertaa 
lisää. Rahat eivät riitä elämiseen. Mi-
ten selvitä arjessa ilman palkkatu-
loja? Lähde mukaan kuulolle to 3.5. 
Yhteislähtö Lilla Karyllista klo 12, tilai-
suus Malmilla klo 13-16.

Luotoiltapäivä ja retki Bodomille
Eväsretki Bodomille to 24.5. klo 9 ko-
kontuminen Lilla Karyllissa, ilmoit-
taudu ja tule mukaan. Retkellä mm. 
tutustutaan Emyn veneen käyttöön 
ja ulkoillaan yhdessä. Kaikille avoin 
luontoiltapäivä Lilla Karyllin olohuo-
neessa 15.5. klo 14, tule!
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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	useimmiten
  lauantaisin ja toisinaan myös pyhäpäivinä klo 
  12–16 (varmistathan  puhelimitse) 

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

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

Sinustako Emyn kohtaamispaikkojen 
viikonloppujen vapaaehtoinen? 
Päivystäjäjoukkoon mahtuu lisää vapaaehtoisia sekä 
Meriemyyn että Lilla Karylliin. Kiinnostuneet voivat ot-
taa yhteyttä: Meriemyn asioissa Tiinaan p. 050 310 7987 
ja Lilla Karyllin asioissa Kaideen p. 050 552 1049.

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! 

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 

Aukioloajat
•	 arkisin ma-pe klo 9-16
•	 Kylämaja sulkeutuu 15.6. ja avautuu 1.8. 

Kesäkuussa ja elokuussa talo on auki poikkeuk-
sellisesti klo 9-15.

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.

•	 Kylämajajuhla 10.5. klo 12-15. Mukavaa ohjelmaa 
kaikenikäisille: mm. kulttuurielämyksiä, musiikkia ja 
kahvitarjoilu!

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

Aukioloajat
	 •	 arkisin	ma–pe	klo	10–14

Raitin Pysäkki on kohtaamis- ja kahvittelupaikka kaikil-
le. Maukasta kotiruokaa tarjolla keskiviikkoisin klo 12. 
Raitinpysäkillä on käytettävissä ompelukone ja kangas-
puut. Raitin Pysäkin toiminnasta vastaavat yhteistyössä 
Punaisen Ristin Kehä-Espoon osasto, Espoon kaupunki, 
Leppävaaran seurakunta ja Emy.

Yhteistyössä kohtaamispaikat

Tervetuloa kahville ja tuoreelle pullalle!

Terassikahvio
Jorvin sairaalan psykiatrian osastojen aula

Avoinna:
ma–pe klo 9.30–14.30

Asioimalla Emyn kahvioissa tuet Emyn työtoimintaa.
Jos haluat ryhtyä kahviomyyjäksi tai haluat pitää taidenäyttelyn kahviossa,

otathan yhteyttä Pirjo Heikkiseen p. 050 310 7980.

Kahvio suljettu ti 1.5. ja to 10.5.2018

Mielenterveyden keskusliiton 
yleisurheilu- ja kulttuuripäivät 
pidetään tänä vuonna Kemissä 
24.8.-26.8.2018.

Lisätietoja mtkl.fi ja Emyn retki-
porukkaan hakeutuminen Pirjo 

Heikkisen kautta.

 Kehataan Kemissä!
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Ryhmätoiminta Emyssä

Liikutaan yhdessä

Jalkapallojoukkue FC Askeleen 
ulkopelikausi 
on alkanut!
Futista pelataan  
m a a n a n t a i s i n 
7.5. alkaen klo 
15-16.30 Laak-
solahden tekonurmella ja keskiviik-
koisin 2.5. alkaen klo 15-16.30 Kes-
ki-Espoon tekonurmella.
 Pelaaminen on maksutonta 
ja pääasiana on hauskanpito. Kaikki 
kiinnostuneet taidoista riippumat-
ta mukaan pelaamaan! Tiedustelut 
Kaj Järvisalo, p. 050 552 1049.

Jooga
Lempeää ja kaikille sopivaa hatha-
joogaa tänä keväänä vielä perjantai-
sin 11.5. saakka klo 13-14.15 ESKOn 
studiossa (Pappilantie 2). Maanan-
tain joogaryhmä on kesätauolla.
 Joogaamista varten pue yl-
lesi mukavat ja joustavat vaatteet, 
ja ota mukaan oma pyyhe tai ohut 
viltti. Muistathan olla syömättä ja 
juomatta puoli tuntia ennen ja jäl-

keen joogan.

Keilaus
Emyn keilaus-
ryhmä järjes-

tetään kerran kuussa tiistaisin klo 
14 Tapiolan keilahallissa. Keväällä 
2018 keilataan  vielä 8.5. Ilmoittau-
duthan keilaukseen soittamalla p. 
09-863 2031 tai kirjoittamalla nime-
si ilmoitustaulun listalle.

Sähly

Sählyä pelataan tänä keväänä vie-
lä torstaisin klo 20.30-21.30 Omni-
an ammattiopiston salissa 24.5.2018 
saakka (ei 10.5. eikä 17.5.). Tiistain 
sählyryhmä on jo kesätauolla. Mu-
kaan sählytreeneihin tarvitset si-
säkengät ja rennot vaatteet. Pelaa-
minen on maksutonta. Niin mailan 
kuin pallonkin saat tarvittaessa 
lainaksi.

Sulkapallo
Sulkapalloa pelataan keskiviikkoisin 
klo 19.30-21 Meritorin koulun salis-
sa 2.5.2018 saakka. Olet tervetullut 
mukaan, mailan ja pallon saat tarvit-
taessa lainaksi. 

Vesijuostaan tai uidaan yhdessä
Vesijuoksua tai uintia torstaisin klo 
16-17 Keski-Espoon uimahallissa 
ajalla 31.5.2018 saakka (ei ryhmää 
torstaina 10.5.) Ilmoittaudu mukaan 
soittamalla Virpille p. 050 310 7981.

Emyn kuntosalivuoro
Emyläisten kaikille avoin kuntosali-
vuoro on perjantaisin klo 16-17 Kan-
nusillanmäen väestönsuojan kunto-
salissa 25.5. saakka. Mukaan tarvitset 
sisäkengät, rennot vaatteet, pyyh-
keen ja peseytymistarvikkeet. Tarvit-
taessa saat hieman opastusta laittei-
den kanssa, joten rohkeasti mukaan!

Tukea ryhmästä
Keskusteluryhmä kaksisuuntais-
ta mielialahäiriötä sairastaville 
kokoontuu parillisten viikkojen tiis-
taisin klo 18-19.30 Lilla Karyllin olo-
huoneessa 29.5. saakka (ei 1.5.) Ryh-
mä perustuu vertaistukeen ja toimii 
avoimella periaatteella. Osallistujilta 
edellytetään luottamuksellisuutta.

Meren ja taivaan välillä - diakonin 
ohjaama keskusteluryhmä
Ryhmä kokoontuu parittomilla vii-
koilla torstaisin klo 14-15.30 Merie-
myssä. Ryhmää ohjaa Espoonlahden 
seurakunnan mielenterveystyön 
diakoni Liisa Pohjonen, p. 040 547 
1848. Tervetuloa!

Kulttuuria ja 
harrastuksia

Teatteriryhmä
Emyn teatteriryhmä kokoontuu 
maanantaisin klo 13.30-15 ma 18.5. 
saakka ESKOn studiossa (Pappilan-
tie 2). Ryhmässä harjoitellaan il-
maisutaitoa ja näyttelemistä teat-
terikoulun opettajan ohjauksessa. 
Ilmoittaudu mukaan ryhmään Pir-
jon kautta p. 050 310 7980.

Runoryhmä
Parittomien viikkojen maanantaisin 
klo 14-15 kirjoitamme, luemme ja 
juttelemme runoista, haikuista sun 
muista. Ryhmä kokoontuu Villa Ap-
teekissa (Pappilantie 5) 21.5.2018 
saakka. Tervetuloa mukaan.



7

Kuvataidetta
Sielun maisemien maalarit kokoon-
tuvat maanantaisin klo 17-19 Lilla 
Karyllissa 21.5. saakka. Ilon maala-
rit kokoontuvat tiistaisin klo 16.30-
18.30 Meriemyssä 22.5. saakka 
(myös vappupäivänä 1.5. pidetään 
ryhmä!) Kuvataideryhmät ovat kai-
kille avoimia, ja mukaan sopivat niin 
aloittelijat ja kokeilijat kuin konkarit-
kin. Löydetään yhdessä värien ja ku-
vataiteen ilo! Ryhmiä ohjaa kuvatai-
teilija Olavi F. ja erityisesti Meriemyn 
ryhmään mahtuu hyvin lisää osallis-
tujia, joten tule!

Tutustumisryhmä
Ilmoittaudu mukaan ja tule tutustu-
maan p. 050 310 7981. Tapaamiset 
torstaisin klo 13.30 Lilla Karyllissa 
tai Villa Apteekissa. 3.5. Mitä sinulle 
kuuluu? -kortit, (10.5. Helatorstai: ei 
ryhmää), 17.5. Inspiraatioaskartelua, 
24.5. Kevätkävely, 31.5. Leikkimieli-
nen musiikkivisailu. Ryhmän tapaa-
minen klo 13.30 Lilla Karyllissa, josta 
lähdemme yhdessä naapuritaloon, 
Villa Apteekkiin. Yhteistyössä HUS/
HYKS psykiatria.

Leivontaryhmä
Leivotaan yhdessä Meriemyssä tiis-
taisin klo 10-12 (22.5. saakka, ei 1.5.) 
Tule mukaan!

Ruokaryhmä
Ryhmässä kokataan kerran kuussa 
torstaisin klo 17-19.30 hyvällä mei-
ningillä vaihtuvin teemoin, muka-
na Pia ja Arttu. Toukokuun kerta 
31.5. Lilla Karyllissa. Mukaan mah-
tuu noin 10 kokkaajaa, ilmoittau-
duthan mukaan kunkin kuukauden 
kerralle erikseen kuukauden puoli-
väliin mennessä. Jos ilmoittautunei-
ta on enemmän kuin mukaan mah-
tuu, vuorottelemme osallistujia. 
Ryhmästä lisätietoja antaa Arttu p. 
050 312 5193.

Bänditaitoryhmä
kokoontuu Lilla Karyllin yläkerran 
musiikkihuoneessa perjantaisin klo 
13-14 musiikkipedagogi Sari J.:n oh-
jauksella 25.5.2018 saakka.

Musiikkiraati
Parillisten viikkojen keskiviikkoisin 
30.5.2018 saakka. Ryhmäkerroilla 
kuunnellaan musiikkia ja keskustel-
laan klo 12-13 Kylämajan luentosa-
lissa, minkä jälkeen lauletaan vie-
lä yhteislauluja klo 13-14 Kylämajan 
pianohuoneessa. Voit osallistua mo-
lempii tai vain toiseen. Ryhmää oh-
jaa Helena, tervetuloa!

Kesätauolle siirtyneet 
ryhmät jatkuvat 
syyskaudella

Jooga (ma)
Itämainen tanssi
Tukiryhmä ahdistuneille
Meriemyn levyraati

Onnellisuuden jäljillä'

-ryhmä uusille

Haluatko arkeesi lisää voimavaroja 
sekä iloa? Kesäkuussa alkaa suljet-

tu Onnellisuuden jäljillä -ryhmä. 
Ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti 

29-65-vuotiaille henkilöille, jot-
ka kaipaavat iloa ja uusia ihmisiä 

elämäänsä, eivätkä vielä ole muka-
na Emyn toiminnassa. Ryhmässä 

tutustumme toisiimme ja etsimme 
myönteisiä tunteita erilaisin mene-
telmin, mm. HEHKU-tunnepalikoita 
käyttäen. Ryhmä kokoontuu torstai-
sin klo 15–17 Tapiolan kirkolla: 7.6., 
14.6., 21.6. ja 28.6. Ryhmää ohjaavat 

diakonissa Sanna Tuusa Tapiolan 
seurakunnasta ja toiminnanohjaaja 

Virpi Uusitalo Emystä. Lisätiedot 
ja ilmoittautumiset 6.6. mennessä: 
sanna.tuusa(at)evl.fi, 050 452 2874 
tai virpi.uusitalo(at)emy.fi, 050 310 

7981

Mielenterveyden 
ensiapu 1 – kurssi 
la 19.5.2018 ja su 

20.5.2018 klo 10-17

Kohtaamispaikka Meriemyssä. 
Koulutuksessa osallistuja saa tietoa 

mielen hyvinvoinnista ja siihen 
vaikuttavista tekijöistä, rohkaistuu 
huolehtimaan omasta ja läheisten 

mielenterveydestä ja saa taitoja 
selvitä elämään kuuluvista vastoin-

käymisistä. Hae mukaan kurssille 
Pirjo Heikkisen kautta.
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Ryhmätoiminta Emyssä

Nuorille aikuisille 

Emyssä on käynnistynyt uusi ke-
hittämishanke inspiraation, seu-
ran ja toiminnan tarjoamiseksi 
espoolaisille 18-32-vuotiaille 
nuorille aikuisille. Kohderyhmä-
nä ovat erityisesti yksinäiset tai 
sosiaalisesti eristäytyneet nuoret 
aikuiset, joilla on omaa kokemus-
ta mielenterveys- ja/tai päihde-
ongelmista, ja jotka kaipaavat 
sisältöä elämäänsä.

Ota yhteyttä ja tule mukaan!
Arttu Pöyhtäri p. 050 312 5193
arttu.poyhtari(at)emy.fi tai Titta 
Huuskonen p. 050 310 7982
titta.huuskonen(at)emy.fi

Kuntosaliryhmä
Nuorille aikuisille suunnattu kun-
tosaliryhmä kokoontuu Leppä-
vaaran urheiluhallissa keskiviik-
koisin 30.5.2018 saakka (ei 23.5.). 
Arttu Pöyhtäri p. 050 312 5193

Taideryhmä nuorille aikuisille
Ryhmässä kuvataiteillaan mu-
kavassa seurassa joko teemojen 
mukaan tai vapaamuotoisesti. 
Ryhmä on suunnattu nuorille ai-
kuisille ja kokoontuu tiistaisin Es-
poon keskuksen me-talossa (Ter-
veyskuja 2 B) klo 16.30-18.30 aina 
29.5. saakka. Vetäjinä toimivat 
Titta (p. 050 310 7982) ja Sanna. 

Kutsu-hankkeen ystäväryhmät

Kutsu-hankkeen ystäväryhmätoi-
minta on tarkoitettu yksinäisille 
tai sosiaalisesti eristäytyneille 
29-65-vuotiaille, jotka eivät vielä 
ole Emyn toiminnan piirissä, mut-
ta kaipaavat elämäänsä ihmisiä ja 
mielekästä tekemistä. Mikäli et 
ole vielä mukana, kuulut kohde-
ryhmään ja haluat mukaan, ota 
yhteyttä Virpiin p. 050 310 7981 
tai virpi.uusitalo(at)emy.fi.

•	 Matinkylän ystäväryhmä 
maanantaisin klo 14-15.30.

•	 Leppävaaran ystäväryhmä 
Raitin Pysäkillä parittomien 
viikkojen maanantaisin klo 
15-17.

•	 Kivenlahden ystäväryhmä 
Meriemyssä tiistaisin klo 13-
15.

•	 Espoon keskuksen ystävä-
ryhmät me-talossa maanan-
taisin klo 10.30-12.30, 
keskiviikkoisin klo 
12.30-14.30 ja Unel-
man kammarissa kes-
kiviikkoisin klo 15-17.
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Emyn leiritoiminta on suunnattu yhdistyksen jäsenille. 
Poikkeuksena on Kutsu-hankkeen leirit, jotka ovat nimen-
omaan suunnattu uusille henkilöille. Leirit tuovat vaihte-
lua ja virkistystä arkeen. Emyn leirit ovat mitä mahtavin 
tapa nauttia kesästä ja luonnosta sekä tutustua ihmisiin. 
Kullakin leirillä on omanlaisensa ohjelma ja vaihteleva 
ruokalista, jotka molemmat suunnitellaan yhteisessä lei-
ritapaamisessa ennen leiriä. 

Kutsu-hankkeen kevätleiri Emyn uusille osallistujille 29.-31.5.2018

Emyn Kutsu-hanke järjestää kevätleirin Espoon seurakuntien leirikeskus Hvittorpissa. Leirin ohjelmassa on virkistys-
tä, keväästä nauttimista ja yhdessä tekemistä.  Leiri on suunnattu Kutsu-hankkeen kautta Emyn toimintaan mukaan 
tulleille tai muutoin juuri toimintaan mukaan tulleille uusille henkilöille, jotka eivät aiemmin 
ole osallistuneet Emyn leiritoimintaan. Leirillä on täysihoito ja leirin omavastuuhinta on 20 €/osallistuja. Hae leirille 
mukaan  ke 9.5. mennessä  Virpi Uusitalon kautta p. 050 310 7981.  Tule mukaan ja tutustu uusiin ihmisiin. Lisätieto-
ja Kutsu-hankkeesta www.emy.fi/hankkeet

Emyn jäsenten kesäleiri Stora Blindsundin saaressa
Emy järjestää kesäleirin Stora Blindsundin saaressa, Matinkylän edustalla, kesäkuun lopulla 25.-30.6. Saari on 
luonnonkaunis paikka Espoossa, soutumatkan päässä Nuottaniemen satamasta. Saarella on vanha pitsihuvila, 
sauna, tenniskenttä ja ulkovessat. Leirillä yövytään joko sisällä huvilassa tai teltassa ulkona. Teltan ja retkisängyn 
saa tarvittaessa  lainaan yhdistykseltä. Oma makuupussi kannattaa olla. Ruoat ja muut järjestelyihin liittyvät aska-
reet tehdään leirillä yhdessä talkoohengessä, eli jokainen osallistuu askareisiin. Leiri ei sovellu liikuntarajoitteisille. 
Leirin hinta on 45€/Emyn jäsen, yhdistys tarjoaa loput. Hakeutuminen leirille tapahtuu kirjoittamalla oma nimi ja 
mahdollinen tieto erityisruokavaliosta perjantaihin 1.6. mennessä Lilla Karyllin tai Meriemyn ilmoitustaulun listalle. 
Kaikille hakeneille ilmoitetaan kirjeitse viikolla 23. Leirin osallistujat ja ohjaajat pitävät yhteisen suunnittelutapaa-
misen perjantaina 15.6. klo 14 Lilla Karyllissa, johon kaikki leiriläiset ovat tervetulleita. Tapaamisessa päätetään 
leirin ruokalistat, sovitaan leirin ohjelmasta ja yöpymispaikoista (lainatelttojen tarpeista yms.). Leiritapaaminen on 
myös hyvä mahdollisuus tutustua muihin leirille lähteviin tai kysyä mieltä askarruttavista asioista.

Sierlan leiri elokuun lopulla Emyn jäsenille
Emy järjestää leirin elokuussa Nummella, Lohjan kunnassa, Sierlan vanhassa koulussa, joka toimii Espoon kaupun-
gin leirikeskuksena. Emyn leiri on ajalla 27.8.-31.8.2018. Sierlan leiri järjestetään talkoovoimin yhdessä osallistuji-
en kesken. Leirin järjestelyihin, ohjelmaan ja ruokahuoltoon liittyvät askareet tehdään yhdessä talkoovoimin. Leirin 
osallistumismaksu on 45€/Emyn jäsen, joka sisältää kuljetuksen Lilla Karyllista Sierlaan ja takaisin, leirin majoituk-
sen, saunat ja yhdessä laitetut ateriat sekä ohjelman. Jos haluat lähteä mukaan leirille, kirjoitathan oman nimesi Lil-
la Karyllin tai Meriemyn ilmoitustaulun listaan keskiviikkoon 8.8. mennessä. Kaikille hakeneille ilmoitetaan kirjeit-
se hakuajan jälkeen. Leiritapaaminen, jossa päätetään leirin ateriat, ohjelma ja muut asiat, järjestetään perjantaina 
17.8. klo 14 Lilla Karyllissa.

Emyn leiritoiminnasta vaihtelua arkeen
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Tapahtumien toukokuu kutsuu osallistumaan

Suvelan basaari

Suvelan Basaari tuo näkyviin monikulttuurista Suve-
laa lauantaina 12.5. klo 11-17. Tapahtuma kokoaa ih-
misiä yhteen. Tapahtumassa on tarjolla ruokaa monista 
eri maista ja kulttuureista sekä monenlaista muuta oh-
jelmaa. Emy on yksi tapahtuman järjestäjistä, joten tu-
le mukaan!

Tour de Kuninkaantie 
Tour de Kuninkaantie on polkupyöräilytapahtuma asun-
nottomuutta vastaan. Tapahtuma järjestetään perjantai-
na 25.5. klo 12-16. Kokoonnutaan Pappilantie 5:n pihalla 
ja pyöräillään Kuninkaankallioon. Ohjelma: klo 12 Ko-
koontuminen Pappilantie 5 pihalla, josta pyöräillään yh-
dessä Kuninkaankallioon.  Kävelijät lähtevät kävelylen-
kille Kuninkaankalliosta klo 12 ja klo 13 kokoonnutaan 
Kuninkaankallioon. Loppuverryttely ja diplomien jako 
osallistujille. Klo 14 on Grilli kuumana sekä ohjelmassa 
musiikkia, pihapelejä ja sauna. Lisätietoja Arttu Pöyhtä-
riltä. p. 050 312 5193

Selvästi kivaa!

Kaikille avoin tapahtuma Pappilantiellä tiistaina 16.5. 
klo 10-14. Tapahtuman ohjelmassa on runoja, teatteria, 
bändejä, pihakirppis, arvontaa sekä kahvitarjoilu ja gril-
lausta. Tapahtuman järjestävät Pappilantien järjestöt yh-
teistyössä, Emy mukaan lukien. Lämpimästi tervetuloa 
niin osallistumaan kuin auttamaankin!

Moniäänirock 

Moniäänirock-musafestari on mielenterveyskuntoutuji-
en valtakunnallinen musatapahtuma, joka järjestetään 
15.-16.5.2018 Toimintakeskus Happi, Sörnäinen. Esiin-
tyjät ovat kuntoutujia ympäri Suomea, joita yhdistää 
rakkaus musiikkiin genreen katsomatta. Paikan päällä 
bändit saavat myös palautetta ammattimuusikoista 
koostuvalta raadilta.

Matinraitin kyläkarnevaalit 
Tiistaina 22.5. klo 14-18 järjestetään koko perheen ja kai-
kenkansan karnevaalit Matinkylän asukaspuistossa (Ma-
tinraitti 12). Tapahtumassa monenlaista nähtävää, tehtä-
vää ja syötävää. Tapahtuman järjestää Matinkylä Olarin 
Monitoimiset -verkosto, jossa Emykin on mukana.

Kevättä on jo ilmassa ja kauan odotettu toukokuu ihan ovella. Sehän tarkoittaa sitä, että meidän ihana kasvimaam-
me Kauklahdessa taas sulaa lumista ja odottaa kylväjiä. Viime kesänä, kuten edellisilläkin, meillä oli siellä upea po-
rukka ja rehevät penkit täynnä terveellistä syötävää. Mukavia muistoja jäi talven iloksi minulle yhdessä tekemisestä 
ja hyvästä seurasta, kuten varmasti myös kanssani ahertaneille. Moni taitaa jo odotellakin aloitusta, eli startataan 
maanantaina 7.5.2018!
 Viime vuonna oli uutena juttuna kumppanuuskasvi-viljely. Samaa hyväksi havaittua jatketaan nytkin, ja 
hiekka-, sekaviljely otetaan rinnalle. Mansikkaa istutellaan ja kasvihuonekin nousee tonteille. Paljon on siis uutta 
kivaa tulossa. Uusi ja kiva on myös ohjaajaparikseni tuleva Nina, kenet moni tietääkin leireiltä ja Lilla Karylista. 
Ninalla on vankka kokemus pihahommista, eli uuttera ja osaava tyttö saadaan mukaan. Kaikenlaista hauskaa 
tekemistä on siis tiedossa, niinpä tarvitaankin käsipareja. Mitään ei tarvitse ennalta osata, neuvotaan kyllä. Ja kun 
yhdessä tehdään niin helppoa hommaa on. Kumppareita ja hanskoja löytyy palstalta, ja tietysti kaikki tarvikkeet 
ja työkalut. Aamulla klo 9 kahvitellaan ja mietitään päivän tehtäviä. Jokaiselle löytyy jotakin, voimien ja mielen 
mukaan. Päivän päätteeksi  noin klo 12 lähdetään yhdessä syömään Kauklahden elä ja asu keskukseen. Varmasti 
tänäkin vuonna on yhtä herkulliset ruoat kuin viime kesänä! Tule ihmeessä tutustumaan palstatoimintaan, eli 
pirauta Minnalle tai Ninalle, niin sovitaan sopiva päivä. Tervetuloa mukaan multasormet!

•	 Minna Kettunen 050 310 7983 & Nina Matikainen 050 312 5192
•	 Lisätietoja: emy.fi/puutarhapalsta

Puutarhalla tekemistä kesäksi
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Anne Birfgitta Pessi – Frank Martela – Miia Paakkanen (toim.)
Myötätunnon mullistava voima PS-Kustannus Oy 2017

Miltä tuntuisi tulla työpaikalle aamulla tietäen, että Sinusta välitetään siellä? Tietäisit, että et ole työtovereillesi ja esi-
miehillesi vaihdettavissa oleva resurssi, vaan Sinut nähdään kokonaisena ihmisenä, jolla on inhimilliset tunteet. Ky-
symys saattaa kuulostaa pehmeältä, mutta juuri siinä ollaan myötätunnon ja siten tulevaisuuden työelämässä me-
nestymisen kovassa ytimessä. Kyse on arkisesta asiasta, jolla on suuri, mullistava voima.

Tämän kirjan tavoitteena on edistää myötätuntoisuutta elämässä ja erityisesti työorganisaatiossa tarjoamalla näkö-
kulmia myötätuntoa koskevan tieteellisen tutkimuksen pohjalta. Kirjassa avataan myötätunnon yhteyksiä niin ter-
veyteen, luovuuteen, merkityksellisyyteen kuin psykologiseen turvaan. Siinä myös esitellään, miten luonteenvah-
vuuksia, palvelevaa johtamista tai vapaaehtoistoimintaa voidaan käyttää myötätunnon edistämiseen.

Teos toimii käsikirjana, jonka avulla voit syventää omaa ymmärrystäsi ihmisluonteesta ja myötätunnon perusole-
muksesta. Kirjan avulla voit edistää myötätuntoa omalla työpaikallasi, olitpa sitten työntekijä, esimies tai työyhtei-
sön vaikuttaja. Käytännön näkökulmat sopivat erinomaisesti myös työelämän ulkopuolella myötätunnon ja -innon 
sekä itsemyötätunnon edistämiseen.

Välittäminen työpaikalla, kokonaisuus, tuki, vahvuuksien huomiointi, heikkouksien hyväksyminen, tunnekulttuu-
ri, myötätunto, jakaminen, rinnalla kulkeminen, ainutlaatuisuuden huomiointi sekä ihmisten kohtaaminen arvot-
tamalla ja arvioimalla ovat seikkoja, jotka tulisi olla esillä ja saavutettavissa jokaisella työpaikalla.Jokainen ihminen 
on ainutlaatuinen ja täynnä hyvää energiaa. Liika kriittisyys voi tuoda sääliä ja häpeää, jopa kateutta. Vahva energia 

perustuu tietoisuuteen, tunteeseen ja toimintaan. Autta-
minen, prososiaalinen toiminta, empatia ja altruismi ovat 
käsillä kosketeltavia avuja. Empatia on tunneyhteyttä, sa-
maistumista ja mukanaelämistä. On olemassa myös myö-
tätuntouupumista, välinpitämättömyyttä vs. myötätun-
non ja -innon sijaan. Ihmiskäsitys perustuu toisen hyvään 
merkityksellisyyteen ja kehitykseen.

Pyyteetön altruismi on itsekeskeetöntä auttamista ja 
myötätuntoa. Nykytyöelämässä kaivataan myötätuntoa. 
Tämän hetken työelämän varjopuolia ovat mm. liiallinen 
työmäärä, aikataulut, puuttuvat kehittymismahdollisuu-
det, muutokset ja epävarmuus sekä kuormitustekijät. Pi-
täisi löytää yhteyksiä ja inhimillisyyttä  sekä jaettua myö-
tätuntoa ja ihmisyyttä. Pyritään liikaa dynaamisuuteen, 
kilpailuhenkiseen talousjärjestelmään sekä kykyä selviy-
tymiseen ja menestykseen. On edetty pitkälle automa-
tisaatiossa, korostetaan ryhmätyön voimaa, asiakaspal-
velutyötä, ihmisyyttä ja myötätuntoa, joka on keskeinen 
osa ihmisyyttä. Myötätunto on osa maailmankatsomusta 
ja myös myötäintoa. Kaipaamme hyväntahtoisuutta, pää-
töskykyä, inhimillistä kontaktia ja tunnetaitoa.

    Unto Vaskuu

Myötätunnolla lisähevosvoimia
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Emyn yhteistyökumppaneiden toimintaa

Ruokajakoa ja 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
•	 tuore-elintarvikkeita jaossa ma, ke ja pe klo 11.30 

alkaen niin kauan kuin tavaraa riittää
•	 leipäjakoa ti ja to klo 10–13
•	 EU-kasseja to klo 9–13
•	 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).

Raitin Pysäkki
Konstaapelinkatu 1
•	 Avoinna arkisin klo 10 -14
•	 Elintarvikejakelu tiistaisin ja perjantaisin klo 10, 

vuoronumeroiden jako klo 9.45.
•	 Kotiruokaa tarjolla edulliseen hintaan ke klo 12.

Muita vertaistukiryhmiä Espoossa

Äidit irti synnytysmasennuksesta 
Äiti, oletko väsynyt, uupunut, alavireinen tai kärsitkö syn-
nytyksen jälkeisestä masennuksesta? Valtakunnallisen Äidit 
irti synnytysmasennuksesta Äimä ry:n vertaistukiryhmässä 
voit kohdata äitejä, joilla on sama elämäntilanne. Äimän 
vertaistukiryhmä kokoontuu Espoossa keskiviikkona ke 16.5., 
20.6. klo 18-20. Nöykkiön neuvolassa (Oxfotintie 8, Espoo). 
Ilmoittaudu mukaan p. 040 7598941 tai klonnqvist(at)gmail.
com tai tsalomki(at)gmail.com.

Mieli maasta ry:n ryhmät
Vertaistukiryhmiä masentuneille www.mielimaastary.fi
•	 Raitin Pysäkin ryhmä (Konstaapelinkatu 1) tiis-

taisin klo 18. Tulethan ajoissa! Mukana Monika ja 
Mikko p. 044 755 6105.

•	 Tapiolan kirkon ryhmä keskiviikkoisin klo 18, Mik-
ko p. 044 755 6105. Kesätauko 19.6.-14.8.

•	 Tiedustelut Mieli Maasta ry p. 050 441 2112.

Suomen Moniääniset ry

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

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

Espoon diakoniasäätiön toimintakeskus Oodi 
Tarjoaa monipuolista kurssi- ja ryhmätoimintaa 
mielenterveyskuntoutujille, myös nuorille aikuisille. 
Lisätietoja toimintakeskusoodi.fi

Seurakunnan ryhmä Torstaiturinat parillisten 
viikkojen torstaisin klo 13-14.30 Espoonlahden kirkolla. 

 Ryhmätoimintaa seurakunnissa



13

Tarjolla kaikille, 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€. Kevätkausi 9.1.-24.5.
•	 Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, ma ja to klo 

11–13, 5€. Kevätkausi 11.1.-24.5.
•	 Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, ti klo 11–12.30, 

4€. Kevätkausi 9.1.-15.5.
•	 Suvelan kappeli, Kirstintie 24, ti klo 12–13, 3€. Kevät-

kausi 16.1.-15.5.
•	 Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti klo 12-13, 

4€. Kevätkausi alkaa 9.1.
•	 Matinkappeli, Liisankuja 3, ti klo 13-14, lipunmyyn-

ti alkaa klo 12.45, 2,50€. Kevätkausi 9.1.-22.5. Leipä-
kahvila perjantaisin klo 13-15. Tarjolla kahvia, tee-
tä, sekä lahjoituksena saatuja ilmaisia leipiä ja pullia. 
Kevätkausi 12.1.-25.5.

•	 Olarin kappeli, Kuunkehrä 4. ke klo 11.30-12.30, li-
punmyynti klo 11.15, 2,50 €. Kevätkausi 10.1.-23.5.

•	 Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, lounas ti klo 12.15, 
4€. Kevätkausi alkaa 9.1.

•	 Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8, ma ja to klo 
12-13, lipunmyynti klo 11.30-12.30, 3€. Kevätkausi 
8.1.-31.5.

•	 Soukan kappeli, Soukankuja 3, ti klo 11-12, lipun-
myynti klo 10.30-11.30, 3€. Kevätkausi 9.1.-29.5.

•	 Ajalla 1.-14.6. diakoniaruokailu Soukan kappelilla 
tiistaisin klo 11 ja Espoonlahden kirkolla torstaisin 
klo 12. Sitten on kesätauko, minkä jälkeen toiminta 
jatkuu jälleen 13.8. alkaen. 

  Diakonia- ja kappelilounaat

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

Avoinna arkisin klo 9-15

Espoon me-talon toiminta on suunnattu kaikille. Kokoa-
mme alueen eri tahot – julkiset palvelut, järjestöt ja yri-
tykset – kehittämään toimintaa, joka nousee asukkai-
den toiveista ja tarpeista. Monipuolista ryhmätoimintaa, 
tapahtumia, teemailtoja ja avointa kahvilatoimintaa.

Katso kuukausiohjelmamme facebook-sivuilta: me-ta-
lo Espoo 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 potilasyhdistys-

ten vertaistukipalveluihin,
kokemustarinoita sekä vertaisvideoita.

www.espoolaiset.fi
Tutustuttaa yhteisöihin ja yhdistyksiin, löydä tukea, te-

kemistä ja tapahtumia.

 Tietoa ja tukea verkosta

 Ryhmätoimintaa seurakunnissa

Seurakunnan Torstaiturinat-ryhmä kokoontuu 
parillisten viikkojen torstaina klo 13-14-.30 
Espoonlahden kirkolla. Vetäjänä diakoni Liisa Pohjonen, 
p. 040 547 1848. Tervetuloa!

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.
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Runoja emyläisten kynistä

Kevätväsyvärssy

Iloa on ilmassa, aurinko on voittanut
Tuulahdus leuto elollisen on tavoittanut
Siis ken jaksaa uuteen herätä
Niin pitäisi kasvukauteen ja alkaa voimaa kerätä
 
Kukat jaksavat puhjeta, linnut jaksavat laulaa
Naapurini puhkuu intoa, kun terassia naulaa
Miten minä jaksan piristyä ja tarmoon tarttua
Junnaan paikoillani, enkö elämässäni osaa varttua
 
Valo vahvistaa tuntemukset kummat ja tutummat
Tarvitsen ehkä verhot tummat
Miksi näin reagoin, onkohan tunteeni pinnassa
Minulla taitaa myös olla kevättä rinnassa

Ari Mikkola

Luoja meidät kuvakseen loi
Luoja mut loi, voi luoja minkä teit.
Ei päde minuun kuolevaisten lait

Olen liian vanha, olen liian nuori.
Olen liian sairas, liian terve
Olen erilainen, omanlainen
ei oikeutta oikein mihinkään
Vaatimuksia, vastuita
hae sitä, hae tätä, hylätty olet kuitenkin.

Voi luoja minkä teit
enemmän kuin elinkautisen sain
elämän ilman kuolevaisten lakia, oikeuksia,
elämän iänkalkkisen annoit.
Luoja, et levännyt,
mutta lepoa ihminen kaipaa, 
epäileväisten joukossa usein kuljen,
en kelleen soisi tätä
mut on monta meitä samanlaista kulkijaa.

Maj-Lis

Kapea polku, käärmeiden ja palavien
puiden reunustama,
kuin viilto pimeään metsään,
tämä päässä alati kohiseva
viisaiden väkevä linimentti
kuin kaukaisuudesta kuuluu
häiritsevä hautajaismusiikki

Kipu ruumiissa ohjaa
kuumeista piruparkaa kohti temppeliä
Oi Shango, minä jalkoihisi kaadun
lehmänkellon kilkatukseen kiivaasti
piiskatessa silmänpohjia, tärykalvoja 
ja jalkapohjien nihkeää nahkaa

Hei veljet ja sisaret
vapahdus on raivotarten leikkiä
tanssi taivaan halki

Kim Grönholm

Tahtoisin

Tahtoisin lähteä niin kauas,
jotta voisin taakkani karistaa
ja itseni kohdata
Voidakseni ymmärtää maailmaa ja 
tie kotiin löytää

Tahtoisin lähteä niin kauas,
jotta voisin kolhuni karistaa
ja hänet kohdata 
Voidakseni tuntea lemmen ja
tie rakkauteen löytää

Tahtoisin lähteä niin kauas,
jotta voisin menneet karistaa
ja unelmani kohdata
Voidakseni nauttia elämästä ja
tie onneen löytää

Tahtoisinko lähteä niin turhaan,
jotta en voisi hätäilyäni karistaa
ja totuutta kohdata?
Onnea etsiä voi läheltä ja
tie rauhaan löytää

Ari Mikkola
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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 ennalta-
ehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. Tarkoituksemme toteuttamisek-
si järjestämme ryhmä-, opinto- ja työtoimintaa, tapahtumia, retkiä, leirejä ja 
matkoja sekä kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Tarvittaessa myös infor-

moimme viranomaisia jäsentemme tarpeista. Annamme mielellämme lisätietoa yhdistyksen toiminnasta. Emyn ar-
vot ovat jäsenlähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus.

Yhdistyksen jäsenmaksu
Vuodelle 2018 jäsenmaksu on 23 € ja kannatusjäsenmaksu on 100 €. Jäsenyys kannattaa, mutta moneen yhdistyk-
sen 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 jäsenmaksun voi maksaa kohtaamispaikas-
sa Emyn ohjaajalle, joka kirjoittaa kuitin. 

Luottamus- ja toimihenkilöt 
Puheenjohtaja  Tomi Ojala
Varapuheenjohtaja Eeva Räty
Toiminnanjohtaja  Kaj Järvisalo   p. 050 552 1049 kaj.jarvisalo(at)emy.fi
Toiminnanohjaaja  Tiina Pajula   p. 050 310 7987 tiina.pajula(at)emy.fi
Toiminnanohjaaja  Pirjo Heikkinen  p. 050 310 7980 pirjo.heikkinen(at)emy.fi
Toiminnanohjaaja Virpi Uusitalo  p. 050 310 7981 virpi.uusitalo(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 ( 14.5.alkaen) Tuomas Roito  p. 050 310 7985 tuomas.roito(at)emy.fi 
Järjestötyöntekijä Eeva Leinonen  p. 050 310 7984 eeva.leinonen(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä  Minna Kettunen p. 050 310 7983 minna.kettunen(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä Nina Matikainen p. 050 312 5192 nina.matikainen(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä Tiia Hachad  p. 050 310 7986 tiia.hachad(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä Jouni Laakkonen       vaihda (at)>@

Yhdistys ja yhteystiedot

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.

Emyyn et tarvitse 
lähetettä tai diagnoosia.

Tervetuloa mukaan toimin-
taan!

espoonmielenterveys(at)emy.fi
kutsu(at)emy.fi
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