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Yhdistyksen tarkoitus 

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry, ruotsiksi Esbo mentalhälso förening EMF rf on yhdistys, jonka tar-
koituksena on yhdistää ja aktivoida yhdistyksen kotipaikan ja sen lähikuntien alueella asuvia psyykki-
sistä ongelmista kärsiviä henkilöitä ja herättää ymmärrystä näistä ongelmista kärsiviä kohtaan sekä 
tehdä ennalta ehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys jär-
jestää kokous- ja kuntoutustoimintaa, aikaansaa psykiatristen potilaiden elämäntilannetta koskevia sel-
vityksiä, informoi viranomaisia jäsenten tarpeista, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä järjestää keskus-
telu- ja valistustilaisuuksia, kerho- ja opintotoimintaa sekä retkiä ja matkoja jäsenilleen. 

Emyn arvot 

jäsenlähtöisyys, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, itsemääräämisoikeus, avoimuus ja toiminnallisuus. 
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1 TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAUDELLA 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ja Espoon kaupunki jatkoivat yhdistyksen päärahoitta-
jina. Viola Raninin säätiö myönsi 20.000 €:n avustuksen. Vuoden alussa STEA myönsi Emylle mielenterveys-
kuntoutujien kohtaamispaikkojen toimintaan ja koordinointiin 299.000 €, lisäyksenä aiempaan 22.000 
€:oon Kutsu-toiminnan jatkamiseen osana Emyn kohtaamispaikkatoimintaa, ja Tuu messiin! -hankkeelle 
122.000 € sekä Samaan suuntaan -hankkeelle 56.000 €. Vuonna 2020 käytettiin vuonna 2019 myönnettyä 
25.000 €:n STEA avustusta työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin 
työtehtäviin. Espoon kaupungin aikuissosiaalityön kanssa jatkettiin yhteistyötä puutarhapalstatoiminnan 
osalta. Terassikahvion työtoimintaa jatkettiin edellisvuosien tapaan. Espoon kaupungilta saatiin koh-
deavustusta tiloina ja toimintaa tukevana avustuksena yhteensä 130.000 euron edestä. STEA myönsi eril-
lishaussa Emylle 18.000 € virtuaalisen toiminnan kehittämiseen. Yksityishenkilö lahjoitti Emylle 10.000 €. 

Koronapandemiasta johtuvat rajoitukset toivat merkittäviä muutoksia Emyn kohtaamispaikkojen auki-
oloon. Kohtaamispaikat olivat suljettuina koronapandemian takia maaliskuun puolivälistä toukokuun lop-
puun. Kohtaamispaikat olivat rajoitetusti auki kesäkuun alusta marraskuun loppuun ja suljettuna jälleen 
joulukuusta alkaen. Koronarajoitusten myötä toimintaan oli ilmoittauduttava ennakkoon Vello-ajanvaraus-
järjestelmän kautta suoraan tai työntekijän kautta. Keräsimme yhteystiedot mahdollista koronajäljitystä 
varten. Kohtaamispaikoissa ohjattiin maskisuositusten ja hygieniakäytäntöjen noudattamiseen. Toiminta-
tavan muutos aiheutti muutosvastarintaa ja osa jäi pois toiminnasta tämän vuoksi. Koronalle altistuminen 
pelotti ja eristi ihmisiä kotiin. Fyysisen Emyn olleessa kiinni työntekijät olivat osittain etä- ja lähitöissä ja 
kehittivät monipuolisesti Emyn virtuaalista toimintaa, pitivät puhelimitse yhteyttä kävijöihin ja kunnosti-
vat kohtaamispaikkoja. Kohtaamispaikkojen sulkeminen esti kokonaan monen kävijän osallistumisen toi-
mintaan, koska etäosallistumiseen ei ollut valmiuksia tai halua. Emyn 35-vuotisjuhlat peruuntuivat. 

 

2 YHDISTYS  

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin keskiviikkona 27.5.2020 etänä Zoom-vi-
deoyhteydellä. Kokoukseen osallistui 8 jäsentä ja 2 seuraajaa. Sääntömääräinen 
syyskokous pidettiin lauantaina 7.11.2020 kohtaamispaikka Valoemyssä. Kokouk-
seen osallistui 10 jäsentä ja 2 seuraajaa. Hallitus kokoontui 7 kertaa. Syysko-
kouksessa 2019 valittu hallitus vuonna 2020 oli puheenjohtaja Tomi Ojala, vara-
puheenjohtaja Eeva Räty sekä jäsenet Jyrki Halonen, Eeva Hallikainen, Tiina 
Eronen, Bror-Eirik Lenander, Tarja Tammela, Mika Ikkala ja Timo Lounio. Syys-
kokouksessa 2020 hallitukseen valittiin puheenjohtaja Tomi Ojala, varapuheen-
johtaja Johanna Virtanen, sekä jäsenet Mika Ikkala, Tiina Eronen, Jyrki Halo-
nen, Erja Karjalainen, Bror-Eirik Lenander, Eeva Hallikainen ja Eeva Räty. Elo-
kuussa 2020 Emyn työntekijät ja hallitus pitivät yhteisen kehittämispäivän. 

Koronasulun alettua Emyn hallituksen kokoukset olivat keväällä etäkokouksina. Hallituksen jäsenten yhtä-
läisten osallistumismahdollisuuksien turvaamiseksi Emy hankki hallituksen jäsenille Samsung-tabletit, Eli-
sasta datayhteydet sekä luotiin Techsoupin kautta Google järjestöille pilvikansio Emyn hallituksen asiakir-
joille. Syyskaudella hallituksen kokoukset toteutettiin hybridimallilla: osa osallistui paikanpäällä lähella ja 
osa etäyhteydellä. 

Jäseniä yhdistyksessä vuonna 2020 oli 200, kannatusjäseniä oli 7 ja ainaisjäseniä 3 henkilöä. Jäsenmaksu 
oli 23 € ja kannatusjäsenmaksu 100 €. Yhdistyksen tilintarkastajana toimi Ahti Mannila HTM ja varatilintar-
kastajana Risto Ekholm KHT. Syyskokouksen 2020 valitsema tilintarkastaja on Ahti Mannila HTM ja varati-
lintarkastaja Risto Ekholm KHT. Työntekijöinä vuonna 2020 olivat toiminnanjohtaja Kaj Järvisalo ja toi-
minnanohjaajat Tiina Pajula, Virpi Guttorm, Arttu Pöyhtäri, ohjaajat Saara Arkimo, Neeni Luukkonen, joka 
irtisanoutui 20.11.2020 ja lokakuusta alkaen ohjaaja Katja Kuvaja Adolfsson. Järjestötyöntekijöinä toimi-
vat Eeva Leinonen, Minna Kettunen, Jouni Laakkonen, Kari Vironen ja Tiia Hachad.  
 

3 KOHTAAMISPAIKKOJEN TOIMINTA 
3.1 Kohtaamispaikat ja talkootoiminta 

Emy ylläpiti kohtaamispaikkoja Espoon keskuksessa (kohtaamispaikka Lilla Karyll), Kivenlahdessa (kohtaa-
mispaikka Meriemy) ja Olarissa (kohtaamispaikka ja ryhmätila Valoemy). Ennen koronasulkua Lilla Karyll ja 
Meriemy olivat avoinna arkisin maanantaista perjantaihin klo 9–16.30 sekä vapaaehtoisten ansiosta viikon-
loppuisin (ja pyhäpäivinä) Meriemy lauantaisin ja Lilla Karyll sunnuntaisin klo 12–16. Päivittäistä tilojen 
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käyttöaikaa pidensivät iltaisin kohtaamis-
paikoissa kokoontuneet ryhmät. Arkipäi-
vien aukiolosta Lilla Karyllissa ja Me-
riemyssä vastasivat yhdistyksen työnteki-
jät. Viikonloppujen ja pyhäpäivien aukiolo-
ajoista huolehti Emyn vapaaehtoiset. Lilla 
Karylliin ja Meriemyyn voi aukioloaikoina 
kuka tahansa tulla kohtaamaan ja juttele-
maan toisten kanssa, kahvittelemaan, surf-
faamaan netissä, lukemaan lehtiä, osallis-
tumaan Emyn monipuoliseen toimintaan tai 
vaikka vain olemaan. Niin kohtaamispaikat 
kuin kaikki muukin toiminta Emyssä on 
päihteetöntä.  

Valoemyssä järjestettiin kaikille avointa 
kohtaamispaikkatoimintaa (”avoimet 
ovet”) maanantaisin klo 9–16 sekä torstai-
sin ja perjantaisin klo 9–14. Muina aikoina 
tilat olivat ryhmätoiminnan käytössä, Emyn 
Tuu messiin! -hankkeen toimintatilana, 
Emyn kokouskäytössä tai lainassa Emyn 
paikallisilla kumppaneilla (Olari-seura, Ola-
rin Martat, Valoemyn asunto-osakeyhtiö eli 
As Oy Rovastinkoti). Kesäkuusta elokuun 
puoliin väliin Valoemyn avoimet ovet olivat 
kesätauolla. 

Emyn kohtaamispaikat olivat suljettuina 
koronarajoitusten mukaisesti 17.3.–31.5. ja 
30.11. alkaen jatkuen vuoden 2021 puo-
lelle. Koronarajoitusten aikaan kesäkau-
della talkootoimintaa ei järjestetty, Me-
riemy ja Lilla Karyll olivat auki kahdessa 
osassa porrastetusti klo 9–11 ja 13–15. Vä-
lissä oli siivoustauko. Kertaosallistuja-
määrä oli rajattu turvavälien säilymiseksi. 

Talkoot ovat Emyn järjestämää kynnykse-
töntä toimintaa kohtaamispaikoissa. Tal-
koisiin osallistumista varten osallistujat 
saapuvat ennen klo 10 aamulla ja ilmoit-
tautuvat talkoisiin. Syksyllä talkoot pidet-
tiin klo 9.30–12.30 ja niihin piti ilmoittau-
tua ennakkoon Vello-järjestelmän kautta. 
Osallistujamäärä oli rajattu Lilla Karyllissa 
kahdeksaan ja Meriemyssä viiteen henki-
löön. Talkoiden aluksi jaetaan päivän talkootyöt, jotka voivat olla esimerkiksi siivousta, ruoanlaittoa, ha-
ravointia, lumitöitä tai postitusta. Yhteisen työnjaon jälkeen suunnitellaan, mitä tehdään talkoolounaaksi. 
Kiitoksena talkootyöstä jokainen talkoolainen saa syödäkseen kotiruokalounaan. Talkoo- ja vapaaehtois-
työhön osallistuvat henkilöt olivat vakuutettu. Kohtaamispaikka Lilla Karyllissa talkoot järjestetään ympäri 
vuoden jokaisena arkipäivänä ja Meriemyssä arkisin maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.  

Tiedot kohtaamispaikkojen kävijämääristä koottiin kunkin kuukauden lopuksi ja tallennettiin taulukkoon 
yhdistyksen pilvipalveluun. Kävijät laskettiin kohtaamispaikan vieraskirjan merkinnöistä, jolloin sama hen-
kilö tuli lasketuksi korkeintaan yhden kerran päivän aikana, mutta todennäköisesti usean käyntinsä vuoksi 
useamman kerran kuukauden aikana. Koska luvut on laskettu kävijäkirjasta, ne ovat alakanttiin. Kaikki kä-
vijät eivät halua tai muista laittaa nimeään kirjaan. Talkoolaiset puolestaan laskettiin talkoovastaavina 
toimineiden työntekijöiden tai harjoittelijoiden kirjaamista lomakkeista, jolloin kaikki talkoolaiset tulivat 
merkityksi tilastoon. Yhden päivän aikana talkoisiin osallistunut merkittiin kertaalleen osallistuneeksi, 
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mutta saman henkilön osallistuessa talkoi-
siin usean kerran kuukauden aikana, tuli 
hän myös merkityksi talkoolaiseksi useam-
man kerran.  

Tammikuusta maaliskuun puoliväliin tiedot 
kerättiin kävijäkirjasta. Loppuvuosi tilas-
tointia tehtiin kuukausittain vaihtuvalla 
menetelmällä, joko Velloon kirjattuina, ko-
ronayhteystietolapuille tai kävijäkirjaan. 
Kaikki eivät kävijätietojaan antaneet. Lilla 
Karyllissa kävijöitä oli kävijöiden antamien 
tietojen perusteella 160–481 kertaa kuu-
kaudessa, 2950 kertaa vuodessa. Kävijöistä 
miehiä oli naisia enemmän. Kohtaamis-
paikka Lilla Karyll oli avoinna 204 päivänä 
vuonna 2020. Lilla Karyllin talkoisiin osal-
listuttiin kuukausittain 111–259 kertaa, 
1173 kertaa vuodessa. Talkoopäiviä oli vuo-
den 2020 aikana kohtaamispaikka Lilla Ka-
ryllissa 113 kappaletta. Osallistujista tyy-
pillisesti isompi osa oli miehiä kuin naisia. 
Suosituimmat talkoopäivät olivat maanan-
tait, tiistait ja keskiviikot.  

Meriemyssä kävijöitä oli annettujen tieto-
jen perusteella vuonna 2020 kuukausittain 
53–285 käyntikertaa, koko vuonna yhteensä 
1570 kertaa. Meriemyn kävijöistä ja talkoi-
siin osallistuneista oli useimmiten miehiä 
hieman isompi osa kuin naisia. Kohtaamis-
paikka Meriemyssä talkoot pidettiin arkipäivisin maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin, 64 kertaa 
vuoden aikana. Osallistumisia oli Meriemyn talkoissa kuukausitasolla 24–77, vuositasolla 285. Maanantai oli 
Meriemyn suosituin talkoopäivä vuonna 2020. 

Vuonna 2020 Emyn toimintaan osallistuneista eri henkilöistä tehtiin perusteellinen tarkastelu ja tulokseksi 
saatiin 1200 eri henkilöä vuositasolla. Korona oli verottanut osallistujia huomattavasti vuoteen 2019 ver-
rattuna, jolloin vastaava luku valistuneena arviona oli noin 1700 eri henkilöä vuositasolla (isot tapahtumat 
toki pois lukien). 

Kohtaamispaikkojemme toimintaan käy jatkuvasti tutustumassa uusia henkilöitä joko heitä tukevan työn-
tekijän saattamana, omaisen tuomina tai itsenäisesti. Kohtaamispaikoissa uudet osallistujat huomioidaan 
esittelemällä heille toimintaa arjen touhujen ohella sekä huomioimalla heitä ja toivottamalla tervetul-
leiksi mukaan. Kutsu-hankkeessa kehitettyä toimintatapaa jatketaan osana Emyn toimintaa eli uusia osal-
listujia tavataan, tuetaan ja heille annetaan aikaa aluksi henkilökohtaisesti, mikäli he niin toivovat. Ta-
paamisissa pohditaan yksilölle sopivaa tapaa liittyä tai osallistua Emyyn tai mahdollisesti johonkin muuhun 
yhteisöön. Tukeminen voi olla yhteydenpitoa, saattamista, jatkumoista huolehtimista tai vaikka ihmisten 
yhdistämistä kaveriporukoihin ja kannustamista mukaan Emyn ryhmiin. Koronasulku vähensi merkittävästi 
uusien osallistujien tulemista mukaan toimintaan, ja yhteistyökumppanit eivät enää ohjanneet uusia ihmi-
siä Emyyn. Kutsu-toimintamallin mukainen toiminta hiipui lähitoiminnan ollessa tauolla. 

 

3.3 Emyn ryhmätoiminta 

Ryhmätoiminta on Emyn toiminnan keskeinen kulmakivi. Kevät- ja syyskaudella kokoontui koronasulkuun 
saakka säännöllisesti 65 eri ryhmää (Tuu messiin! 8 ryhmää, Emyn muut 57 ryhmää). Osa ryhmistä kerran 
viikossa, osa joka toinen viikko ja osa kerran kuukaudessa. Koko kauden ryhmätoiminnan kokoava esite eli 
Emyn ryhmäkalenteri julkaistiin sekä tammikuussa että syyskuussa. Liitteenä olevista kuvista näkyy Emyn 
monipuolisen ryhmätoiminnan koko kirjo (liitteet 1 ja 2; Emyn kevät- ja syyskauden ryhmäkalenterit vuo-
delta 2020). Korona keskeytti lähiryhmätoiminnot.  

Ryhmät kokoontuivat eri puolilla Espoota käytössä olevien tilojen puitteissa Lilla Karyllissa, järjestötalo 
Villa Apteekissa, Meriemyssä, Valoemyssä, Kylämajassa, Raitin Pysäkillä, Me-talossa, Tuomiokirkkoseura-
kunnan Unelman kammarissa, Ison Omenan Chapplessa sekä espoolaisten koulujen liikuntasaleissa. Ryhmät 
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olivat teemoiltaan osa liikunnallisia, osa kohtaamiseen pohjautuvia tuki- ja keskusteluryhmiä ja osa puo-
lestaan oli toiminnallisia tai taiteellisia harrasteryhmiä. Ryhmien ohjaajina toimi monipuolinen joukko va-
paaehtoisia, opiskelijoita, palkattuja kerho-ohjaajia sekä Emyn työntekijöitä.  

Ryhmätoimintaan osallistuneet tilastoitiin ryhmien ohjaajien tekemien kirjausten pohjalta. Näistä kirjauk-
sista laadittiin tilastot, jotka kuvaavat Emyn ryhmätoiminnan aktiivisuutta. Tilastokuvaajat ovat liitteenä 
(liite 3, Osallistujamäärät Emyn ryhmätoiminnoissa vuosi 2020). Ryhmätoimintaan osallistuvat olivat va-
kuutettu vapaaehtoisella ryhmä- ja tapaturmavakuutuksella. Osallistujilta kerättiin palautetta palautelo-
makkein sekä suullisesti. 

Useimpien ryhmien pitäessä kesätaukoa ja koronan supistettua ryhmätoimintaa kokoontuivat seuraavat 
lähiryhmät: kaksi kertaa viikossa jalkapallotreenit, kerran viikossa ulkopeliryhmä sekä nuorten aikuisten 
Olotila, ulkokuntosali ja kävelyryhmä.  

Valoemyssä keskiviikkoisin järjestetyissä hyvinvoinnin teematuokioissa oli monipuolisia tavalla tai toisella 
ihmisen hyvinvointiin liittyviä alustuksia, toiminnallisia tuokioita ja keskustelua. Hyvinvoinnin teema-
tuokiot keväällä ennen koronasulkua olivat: luova kirjoittaminen, sydänterveys, tunnetaidot, omien vah-
vuuksien tunnistaminen, improvisaatio uskalluksen edistäjänä, tanssi hyvinvoinnin lähteenä, hiljentymis- 
ja rentoutumisharjoituksia, mitä toivot tulevaisuuden asumiseltasi ja hyvinvoinnin yhteys ekologiseen elä-
mäntapaan. Etäryhminä koronasulun aikaan keväällä ja kesällä olivat: kotini ja minä, resilienssi - joustava 
mieli, myönteisyyden taidot, sosiaaliset taidot, rentoutuminen, tukipalvelut netissä ja uni. Lähiryhminä 
syksyllä toteutuivat: iloa arkiliikunnasta, käsityöt hyvinvoinnin lähteenä, tukea tupakoinnin lopettamiseen, 
terveelliset välipalat, iloa improvisaatiosta, tunnemaalausta, tietoisuustaitoja, elämyksiä ja liikuntaa vir-
tuaalipeleistä, stressinhallinta, voimaa myönteisestä muistelusta, MT-messut ja virkeyttä smoothieista. 

Emyn etäryhmiä alettiin kehittää ja kokeilla koronasulusta alkaen. Tuu messiin! -hankkeessa etäryhmät 
olivat olleet jo aiemminkin käytössä. Etäryhmiä videoyhteyksin olivat: askartelu, hyvinvoinnin teematuo-
kio, jooga, keskusteleva teehetki, lankaa ja luovuutta, levyraati, olohuone-keskusteluryhmä, peliryhmä, 
ruokaryhmä, tukiryhmä ja videokeskusteluryhmä. Emy tuli mukaan Mieli ry:n ylläpitämään Tukinettiin 
omalla mielenterveysteemaisella chattiryhmällään. Tuu messiin! -etäryhmiä olivat höpinähetki, virtuaa-
liolotila, roolipeliryhmä, taidestriimi ja kamuryhmä sekä kompassiryhmä. Kohtaamisia oli Discordin keskus-
telukanavilla Virtuaaliemyssä 24/7. Vapaaehtoiset moderoivat keskustelua viikonloppuisin. Lokakuusta al-
kaen Virtuaaliemy yhdistyi Avomielin-verkoksi, pääkaupunkiseudun mielenterveysyhdistysten yhdessä yllä-
pitämäksi Discord-alustalla toimivaksi virtuaalikohtaamispaikaksi. Kukin mielenterveysyhdistys on vuorol-
laan keskustelun moderoijana arkisin klo 9–15.    

 

3.4 Retket, turnaukset, leiritoiminta ja tapahtumat 

Emyn päiväretket ja tapahtumat, kuten muukin Emyn toiminta, olivat avoimia kaikille kiinnostuneille. Yön 
yli kestävät retket ja Emyn leirit olivat suunnattu yhdistyksen jäsenille. Emyn toimintaan osallistuvat oli-
vat vakuutettu vapaaehtoisella ryhmä- ja tapaturmavakuutuksella. Osallistujilta kerättiin palautetta sekä 
suullisesti että palautelomakkein. Merkittävä osa suunnitellusta toiminnasta jäi koronan vuoksi pois. 

Kevätkaudella ennen koronasulkua kulttuuriretkiä ehdittiin tehdä Ateneumiin ja Teatterimuseoon. Kesällä 
retkiä tehtiin turvavälejä ja maskisuosituksia noudattaen. Retkikohteina olivat Olarin terveysluontopolku, 
kävelykierros tuomiokirkon maisemissa, Espoon modernin taiteen museo Emma, Olarin kaupunkikävely, 
merimaisemaretki, mielikuvamatka ESKO:n puutarhassa, Friisinkallion kävely, Puolarmaari-kävely, ranta-
retki, piknik Espoon keskuksessa, historiaretki ja puistopiknik Auroran puistossa, Hanikan luontopolut, Pen-
tala, Maahisenkierros Nuuksiossa, Espoonlahden minigolf, Iso Vasikkasaari, Sinebrychoffin museo, Musiikki-
talon konsertti, Taiteen Kotitalo, Hyökyvuoren kesäteatteri, terveysluontopolku ja Tolkinkylän hevostalli. 
Syyskaudella retkikohteina olivat Lagstadin koulumuseo, Puutarhan Lumo -taidenäyttely ja retki lintutor-
nille, Didrichsenin taidemuseo, Nuuksio, Amos Rex ja Luonnontieteellinen museo. 

Muita tapahtumia kevätkaudella olivat hyvän mielen päivätanssit ja tasapainoharjoittelua. Kävijöitä kut-
suttiin mukaan lisäksi Avomielin-yhdistysten mölkky-, minigolf- ja onkiturnauksiin. Syyskauden muita ta-
pahtumia olivat Suvelan basaari laajan Espoon keskuksen alueen toimijoiden joukon kanssa, sekä Kynttilä-
tapahtuma itsemurhan tehneiden muistolle yhteistyössä Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Avomie-
lin-yhdistysten välinen biljarditurnaus pelattiin Emyn emännöimänä marraskuussa Kivenlahdessa. Joulua 
juhlistettiin virtuaalisesti Emyn hyvän mielen joulun julistuksella joulukuusta koristellen. Uudenvuoden 
pippaloita juhlittiin Lilla Karyllissa virtuaalisesti striimaten karaoken merkeissä. 

Emyn talvileiri järjestettiin helmikuussa Velskolan Väentuvassa (19 osallistujaa + 2 vapaaehtoista + 1 
työntekijä). Syyskauden leireistä toteutui Kalastusleiri Inkoossa (7 osallistujaa + 2 vapaaehtoista + 1 
työntekijä). Velskolassa järjestetyllä talvileirillä vieraili useana päivänä henkilö ohjaamassa toimintaa. 
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Vierailija oli Emyn työntekijä tai opiskelija. Ohjelma oli vaihtelevaa mielenterveyttä tukevaa 
ryhmätoimintaa, kuten näyttelemisen alkeita, tarinateatteria, ulkoilua, tai chitä, luovaa kirjoittamista, 
yhteislaulua, pallottelua, tietovisailua ja tuolijumppaa. Kalastusleirillä keskityttiin kalastamiseen.  

3.5 Osallistujalähtöisyys ja merkityksellisyys Emyn toiminnassa 

Toimintaan osallistuvat pääsivät vaikuttamaan yhdistyksen toiminnan suunnitteluun, toiminnan järjestä-
mistapoihin ja sisältöihin useita eri kanavia pitkin. Vaikuttamiskanavina olivat kuukausittaiset avoimet 
kuukausikokoukset, kohtaamispaikkojen aloite- ja palautelaatikot, henkilökohtaisesti kerrottu palaute tai 
aloite työntekijöille, www-sivujen palaute- ja aloitelomake sekä eri kohderyhmille (toimintaan osallistu-
neet, vapaaehtoiset, työntekijät ja kumppanit) suunnatut kyselyt. Kaikille avoimia kuukausikokouksia pi-
dettiin kuusi kertaa. Kokouksissa sovittiin viikonlopun aukiolojen vastuuhenkilöt ja tuotiin esille uudet eh-
dotukset yhdistyksen toimintaan liittyen. Aloitteet ja ehdotukset kanavoituvat kuukausikokousten kautta 
myös hallitukselle.  

Toimintaan osallistuvat ovat saadun palautteen perusteella paljolti tyytyväisiä. Kerätty palaute sisältää 
useimmiten kiitoksia ja toiveita toiminnan jatkuvuudesta. Osallistujien esittämät kehittämisehdotukset 
liittyvät usein käytännöllisiin asioihin, joihin tartutaan sitten kehittämisotteella arjessa. Toiminnan keskei-
simmät vaikutukset ovat yksilön kannalta yksinäisyyden vähenemisessä ja osallisuuden lisääntymisessä. 
Emyn ryhmät mahdollistivat osallistujilleen maksuttomia harrastuksia, tukea vaikeassa elämäntilanteessa 
jaksamiseen, päivärytmiä, iloa ja seuraa toisista ihmisistä. Osallistujilta saatua palautetta hyödynnettiin 
mahdollisuuksien puitteissa arjessa toiminnan kehittämiseen ja toiveiden toteuttamiseen. 

Emy tarjoaa toimintaa ja tekemistä, hyötyä ja huvia, tukea ja apua, valinnanvaraa ja mahdollisuuksia sekä 
mahdollisuuden mennä eteenpäin, esimerkiksi välityömarkkinoiden toimenpiteisiin, koulutukseen ja jopa 
avoimille työmarkkinoille. Yhdistys mahdollistaa kaikkea tätä henkilöille, joista merkittävä osa elää hyvin 
pienillä tuloilla, sairastaa paljon ja joista moni kokee yksinäisyyttä erityisesti ilman yhdistyksen kautta 
löytyneitä sosiaalisia kontakteja. Kohtaamispaikat ja niissä järjestettävä talkootoiminta edustaa monelle 
paikkaa, jonne lähteä aamuisin, arkipäivän rutiinia. Ryhmätoiminnat edustavat monelle tasapainoiseen 
arkeen kuuluvia harrastuksia, tekemistä ja seuraa. Retket ja leirit ovat kuin pieniä matkoja ja virkistyshet-
kiä, jotka luovat vaihtelua arkeen. 

Kaikilla toimintaan osallistuvilla ei ole perhettä tai omaa muuta yhteisöä, vaan ilman yhdistyksen mahdol-
listamaa toimintaa moni saattaisi viettää juhlapyhänsä yksin. Koronan myötä kaikki vuoden kiertoon liitty-
vät Emyn ruokajuhlat jouduttiin peruuttamaan, mikä oli suuri pettymys kaikille. Monen osallistujan mer-
kittävä osa (tai kokonaan) sosiaalisesta verkostosta koostuu heidän yhdistyksensä kautta tuntemistaan ih-
misistä. Vertaisten kanssa on usein helpompi olla ja aidosti jakaa elämäänsä. Lupa olla oma itsensä ja kel-
vata juuri sellaisena nostaa omanarvontuntoa. Toiminta tukee osallistujien elämänlaadun kaikkia neljää 
osa-aluetta: ympäristö, sosiaalinen, fyysinen ja psyykkinen. Lisäksi Emy vaikuttaa verkostojensa kautta 
kohderyhmänsä palvelujen kehittämiseen ja parantamiseen. 

3.6 Mahdollisuudet Emyn toimintaan osallistujille 

Emyn kohtaamispaikoissa on tarjolla hyvin edullista kahvia, teetä, kaakaota ja pullaa sekä maksutta kaik-
kien luettavissa päivän Helsingin Sanomat ja runsaasti muita lehtiä. Kohtaamispaikoissa saa tarvitessaan 
tukea asioiden hoitamisessa ja tietokoneen käytössä. Syys-marraskuussa oli mahdollista saada vapaaehtois-
ten antamaa yksilöllistä tietokoneen ja älylaitteiden käytön ohjausta kahtena päivänä viikossa 3–4 
h/päivä, tunnin ohjausaikoina kerrallaan. Avomielin-verkon käyttöön järjestettiin opastusta. Kohtaamis-
paikoissa on käytössä hyvin varustellut tietokoneet, langaton internetyhteys, kopiokoneet ja tulostimet. 
Lilla Karyllissa on hyvin varustettu musiikkihuone, jossa erilaiset kokoonpanot harjoittelevat niin arkisin 
kuin viikonloppuisinkin. 

Emy on mukana Espoon Kaikukorttiverkostossa, jonka ansiosta Emyn jäsenet tai Emyn toiminnassa mukana 
olevat taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevat henkilöt voivat saada Emystä Kaikukortin. Tavoitteena on 
parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien osallistumismahdollisuuksia. Kaikukortilla voi hankkia 
maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja Kaikukortti-verkoston kulttuurikohteisiin. Vuonna 2020 Emy 
myönsi Kaikukortin 113 henkilölle. 

Koronasulkujen aikana Emyn henkilökunta pyrki tavoittamaan kävijöitä puhelimitse, sähköpostitse ja teks-
tiviestisovelluksin. Tavoittamisen haasteena oli yhteystietojen puute, koska toimintaan voi osallistua ano-
nyymisti. Psykososiaalista puhelintukea annettiin 159 eri henkilölle yhteensä 546 kertaa. Tosin kaikkia yh-
teydenottoja ei tilastoitu. Kutsu-toimintamallin mukaisesti toimintaan tuli 41 uutta henkilöä. Yksilötapaa-
misia heidän kanssaan oli yhteensä 58 kertaa. Emyn kautta on mahdollisuus saada yksilöllistä tai ryhmä-
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muotoista tukea sekä harjoituspsykoterapiaa. Yhdistys tiedottaa toimintaan osallistuville myös monenlai-
sista muista maksuttomista tai edullisista kuntoutumista tukevista ja elämänlaatua parantavista mahdolli-
suuksista, kuten kursseista, ryhmistä ja yksilöllisestä tuesta. 

Emyssä aloitettiin Mielenterveyden ensiapu® 1 ja 2-koulutukset. MTEA1-koulutuksia järjestettiin kolme ja 
niihin osallistui 28 henkilöä. MTEA2-koulutuksia ehdittiin pitää yksi, jossa osallistujia oli viisi. Uudenmaan 
Martat ohjasivat yhden villiruoka- ja neljä arkiruokakurssia. Savuttomuuteen kannustava ryhmä jatkui 
myös. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemat ovat läsnä Emyn arjessa kaikilla toiminnan sekto-
reilla.  

4 VAPAAEHTOISTOIMINTA 

Vuonna 2020 Emyssä aktiivisena vapaaehtoisena toimi 65 eri henkilöä. Vapaaehtoiset mahdollistivat koh-
taamispaikkojen säännölliset viikonloppuaukiolot, ohjasivat ryhmiä, leirejä ja retkiä ja auttoivat kohtaa-
mispaikkojen arjessa, toimivat tukihenkilöinä ja yhteiskehittäjinä, henkilökohtaisena atk-ohjaajana, ta-
loushallinnon tehtävissä, tukkuajojen hoitajina, kuljetusapuna, tiedotteen postittajina, kulttuurikavereina 
ja kouluttajana Haasteelliset ryhmätilanteet -kurssilla. Koronasulut vähensivät merkittävästi vapaaehtois-
ten mahdollisuuksia toimia aiemmissa vapaaehtoistehtävissään. Uusia vapaaehtoistehtäviä löytyi virtuaali-
toiminnan parista esimerkiksi Discord-viikonloppupäivystäjinä. 

Emy kiitti aktiivisia vapaaehtoisiaan järjestämällä heille kesällä retken Seurasaareen. Marraskuussa vapaa-
ehtoisille järjestettiin Valoemyssä vapaaehtoistoiminnan kehittämispaja, johon osallistui 11 vapaaeh-
toista. Tapaamisessa pohdittiin vapaaehtoistoiminnan merkitystä, voimavaroja ja jaksamista. Opiskelija 
teki viidestä vapaaehtoisesta videohaastattelut Emyn Youtube-kanavalle. Emyn vapaaehtoiset saivat tukea 
ja ohjausta arjessa Emyn työntekijöiltä. Vapaaehtoisten toiveesta heille järjestettiin Haasteelliset ryhmä-
tilanteet -kurssi. Uusien vapaaehtoisten mukaan kannustamiseksi järjestettiin viisi Startti Emyn vapaaeh-
toiseksi -minikoulutusta. Vapaaehtoisia saatiin mukaan myös uusien osallistujien tapaamisten kautta. Yh-
teensä uusia vapaaehtoisia ilmoittautui mukaan 34 henkilöä.  

5 YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS 

Emyn yhteistyökumppanuuksia on esitelty oheisessa taulukossa. Yhteistyömuotoja on useimpien kumppa-
nien kanssa useita. Oheiseen taulukkoon on listattu Emyn vuoden 2020 kumppanuuksia sekä kuvattu teh-
dyn yhteistyön teemoja. Emy pyrki olemaan avoin uusillekin kumppanuuksille, ja taulukko ei välttämättä 
kata aivan kaikkia niitä toimijoita, joiden kanssa on työskennelty. 

 

Emyn yhteistyökumppanit 2020  

Yhteistyökumppani  Emyn kanssa yhteisiä teemoja 

Espoon kaupunki 
 

Aikuissosiaalityö Kehittäminen, asiakasohjaus, puutarhatoiminta, Emyn saama avus-
tus, asiantuntijayhteistyö, Kivenkolo, ryhmät, Tuu messiin, Samaan 
suuntaan 

Espoon kaupunki Hyvinvoiva Espoo -ohjelma Kehittämistyö, tapahtumat, asiantuntijayhteistyö, Samaan suuntaan 

Espoon kaupunki Espoon kirjastot Viestinnällinen yhteistyö, Tuu messiin!  

Espoon kaupunki Mielenterveys- ja päihdepalvelut Viestinnällinen yhteistyö, ryhmät, asiakasohjaus, Samaan suuntaan 

Espoon kaupunki Terveysasemat Viestinnällinen yhteistyö, asiakasohjaus 

Espoon kaupunki Liikuntapalvelut Viestinnällinen yhteistyö, Emy sai tiloja käyttöönsä, avustus, Tuu 
messiin!  

Espoon kaupunki Kulttuurin tulosyksikkö/Kaikukortti Viestinnällinen yhteistyö, kehittäminen 

Espoon kaupunki Maahanmuuttajapalvelut Viestinnällinen yhteistyö, ryhmä, asiakasohjaus, tulkkipalvelut, Tuu 
messiin!  

Espoon kaupunki  Osallisuus Samaan suuntaan 

Espoon kaupunki  Työllisyyspalvelut Samaan suuntaan 

Espoon Ohjaamotalon toimi-
jat, useita 

Espoon kaupunki, HDL/Vamos nuoret Espoo, Loisto 
Setlementti/Tyttöjen talo, Onnihanke/TE-palvelut 

Tuu messiin, Samaan suuntaan 

Muu kunta/kaupunki Kauniainen Viestinnällinen yhteistyö, Emyn saama avustus 

Muu kunta/kaupunki Kirkkonummi Viestinnällinen yhteistyö, Emyn saama avustus 

Sairaanhoitopiiri HUS HYKS aikuispsykiatria (Jorvin alue) Viestinnällinen yhteistyö, ryhmät, asiakasohjaus, kehittämistyö, Tuu 
messiin!, Samaan suuntaan 

Seurakunta (ev. lut.) Espoon seurakuntayhtymä Kehittämistyö, Emyn saama avustus, ryhmät, tilat 

Seurakunta (ev. lut.) Espoonlahti Ryhmät, viestinnällinen yhteistyö, Samaan suuntaan 

Seurakunta (ev. lut.) Tapiola Viestinnällinen yhteistyö 

Seurakunta (ev. lut.) Olari Viestinnällinen yhteistyö, ryhmät 

Seurakunta (ev. lut.) Leppävaara Viestinnällinen yhteistyö 

Seurakunta (ev. lut.) Tuomiokirkkoseurakunta Tapahtumat, viestinnällinen yhteistyö, tilat 

Mielenterveysyhdistys Mielenterveysyhdistys Helmi ry Monipuolinen Avomielin-yhteistyö, Tuu messiin! 

Mielenterveysyhdistys Vantaan mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry Monipuolinen Avomielin-yhteistyö, Tuu messiin! 

Mielenterveysyhdistys Tukiyhdistys Majakka ry Monipuolinen Avomielin-yhteistyö, Tuu messiin! 

Mielenterveysyhdistys Tukiyhdistys Karvinen ry Monipuolinen Avomelin-yhteistyö, Tuu messiin!  

Mielenterveysyhdistys Kirkkonummen Seudun Mielenterveysyhdistys Kisu 
ry 

Monipuolinen Avomielin-yhteistyö, Tuu messiin! 

Mielenterveysyhdistys Psykosociala föreningen Sympati r.f. Monipuolinen Avomielin-yhteistyö, Tuu messiin! 

Mielenterveysyhdistys Mielenterveyden keskusliitto Viestinnällinen yhteistyö, kehittämistyö, Emy jäsenenä, ryhmät 
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Yhdistys/järjestö Suomen Asumisen Apu ry Valoemyn tilojen käyttö 

Yhdistys/järjestö Olari-seura Valoemyn tilojen käyttö, verkostoyhteistyö 

Yhdistys/järjestö Olarin Martat ry Valoemyn tilojen käyttö 

Yhdistys/järjestö Uudenmaan Martat ry Ryhmät, viestinnällinen yhteistyö, Samaan suuntaan 

Yhdistys/järjestö Kalliolan setlementti Viestinnällinen yhteistyö, Tuu messiin, Samaan suuntaan 

Yhdistys/järjestö Samaria rf Espoon Ankkuri Viestinnällinen yhteistyö, Samaan suuntaan 

Yhdistys/järjestö A-Kilta HYKAA Viestinnällinen yhteistyö, Samaan suuntaan 

Yhdistys/järjestö Filoksenia ry Trapesa Asiakasohjaus, tapahtumat, ohjaus- ja projektiryhmän jäsenyys, Sa-
maan suuntaan 

Yhdistys/järjestö EJY ry Verkostoyhteys, Emy jäsenenä, Tuu messiin, Samaan suuntaan 

Yhdistys/hanke Kumaja-kumppanuusverkosto Verkostoyhteys, Emy jäsenenä, Samaan suuntaan 

Yhdistys/järjestö Suomen Moniääniset ry Viestinnällinen yhteistyö 

Yhdistys/järjestö Finfami Uusimaa ry Emy jäsenenä neuvottelukunnassa, Samaan suuntaan 

Yhdistys/järjestö Nicehearts ry Espoon Me-talo Ohjausryhmä, Emy lainaa tiloja, Tuu messiin, Samaan suuntaan 

Yhdistys/järjestö Suomen Punainen Risti, Keski-Espoon osasto Järjestötalo Villa Apteekki, Tuu messiin! 

Yhdistys/järjestö Suomen Punainen Risti, Kehä-Espoon osasto Kohtaamispaikka Raitin Pysäkin toiminta yhteistyössä Leppävaaran 
seurakunta ja Espoon kaupunki, työntekijäresurssi, hankinnat, toi-
mikunta, ryhmä, Tuu messiin! yhteistyössä SPR:n nuorten toiminnan 
kanssa 

Yhdistys/järjestö Espoon ympäristöyhdistys ESPYY Järjestötalo Villa Apteekki 

Yhdistys/järjestö Manna-Apu ry Tapahtumat, Emy tukee ruoka-aputoimintaa, Samaan suuntaan 

Yhdistys/järjestö Hyvä Arki ry Emy tukee ruoka-aputoimintaa 

Yhdistys/järjestö Hyvä Koti ry Verkostoyhteys (omaistoiminnan neuvottelukunta), Samaan suun-
taan 

Yhdistys/järjestö SeKaVan Tuki ry Emy jäsenenä, Stora Blindsundin saaren käyttö  

Yhdistys/järjestö Homeless Academy Emy jäsenenä, viestinnällinen yhteistyö jalkapallossa 

Yhdistys/järjestö Pelastusarmeija asumisyksikkö Väinölä Asiakasohjaus 

Yhdistys/järjestö ESKO Esittävän taiteen koulu Ryhmät, Emy käyttää tiloja 

Yhdistys/järjestö MIELI Suomen Mielenterveys ry Tuu messiin! Sekasin chat asiakasohjaus, MTEA-koulutukset, Tukinet 

Yhdistys/järjestö ViaDia Samaan suuntaan 

Yhdistys/järjestö Sininauhaliitto ry Samaan suuntaan 

Konserni Edistia Tapahtumat, verkostoyhteys, asiantuntijayhteistyö, Tuu messiin, 
Samaan suuntaan 

Liitto Elinkeinoelämän keskusliitto Emy jäsenenä 

Säätiö YTHS Tuu messiin! 

Säätiö Viola Raninin Säätiö Emyn saama avustus 

Säätiö A-klinikkasäätiö Yhteistpelillä-hanke, MIPA 2.0 -tutkimusohjelma, Samaan suuntaan 

Yritys Hoiva Mehiläinen Asiakasohjaus, Samaan suuntaan, Tuu messiin! 

Oppilaitos Laurea-ammattikorkeakoulu Opiskelijoiden harjoittelut yms., kehittämistyö, Tuu messiin! 

Oppilaitos DIAK Opiskelijoiden harjoittelut yms., Tuu messiin! 

Oppilaitos Metropolia Opiskelijoiden harjoittelut yms., Tuu messiin! 

Oppilaitos Turun AMK Opiskelijoiden harjoittelut yms., Tuu messiin! 

Oppilaitos Omnian nuorten työpajat Asiakasohjaus, ryhmät, kehittäminen, Tuu messiin! 

STM STEA Emyn saama avustus, kehittämistyö, Tuu messiin, Samaan suuntaan 

Monitoimijaverkosto Matinkylän monitoimiset Verkostoyhteistyö 

 

6 YHDISTYKSEN HALLINNASSA JA KÄYTÖSSÄ OLLEET TILAT 

Yhdistyksellä oli kohtaamispaikkojen Lilla Karyllin, Meriemyn ja Valoemyn, lisäksi toimisto- ja kokoontu-
mistilaa järjestötalo Villa Apteekissa Espoon keskuksessa. Naapuruustalo Matinkylästä oli varattavissa ko-
koontumistiloja. EJY ry:n tiloissa Tapiolassa oli mahdollisuus vuokrata kokoontumistiloja käyttöön. Raitin 
Pysäkillä Leppävaarassa Emy sai varata tiloja käyttöönsä. Emy sai käyttöönsä myös Espoon Me-talon sekä 
Ison Omenan Chapplen tiloja. Liikuntaryhmiä varten Emy saa Espoon liikuntapalvelujen kautta käyttöönsä 
espoolaisten koulujen liikuntasaleja sekä muita liikuntatiloja. Espoon esittävän taiteen koulu ESKO on lai-
nannut tilojaan Emyn ryhmien käyttöön. Leiritoimintaa ja kehittämispäiviä varten Emy vuokraa seurakun-
tien leirikeskuksien tiloja tai muita kokouskeskuksia (kuten Backbyn kartano) käyttöönsä. Kesäleiripaikka 
Stora Blindsundia Emy saa käyttöönsä SeKaVan Tuki yhteenliittymän kautta. Emy vuokrasi kalastusleiripai-
kan Inkoo Gölisnäsissä Hyvinkään pursiseuralta. Muut mahdolliset yksittäisiä tilaisuuksia tai tapahtumia 
varten tarvittavat tilat Emy joko vuokraa omalla kustannuksellaan tai niiden käyttö mahdollistuu maksutta 
yhteistyöverkoston kautta. 

Koronasulun alettua maaliskuun puolivälissä aloitettiin Emyn kohtaamispaikkojen remontoiminen, kunnos-
taminen, ehostaminen, järjesteleminen ja siivoukset. Kaikissa kohtaamispaikoissa lattiat pestiin ja vahat-
tiin. Meriemyssä kunnostettiin wc-tila: lattia vedeneristettiin ja laatoitettin samoin kuin seinät. WC-istuin 
vaihdettiin ja esteetömyyden edistämiseen hankittiin istuimeen käsinojat. Meriemyn keittiökalusteet uu-
sittiin Siuntiosta omakotitalosta purettuihin. Samassa yhteydessä hankittiin astianpesukone ja liesituule-
tin. 

Lilla Karyllissa remontoitiin lattiasta kattoon ruokailutila. Erkkeristä uusittiin lattia ja maalattiin seinät. 
Lilla Karyllin puulattia hiottiin ja lakattiin. Portaat maalattiin ja asennettiin portaisiin liukuesteet. Ryö-
mintatilan tuuletusluukut valmistettiin. 

Kalusteita vaihdettiin hankkimalla uusia kierrätyskeskuksesta että Tori.fi:n kautta. Kaikkiin kohtaamispaik-
koihin hankittiin Lifa Airin ilmanpuhdistimet vähentämään mikrobien määrää huonetiloissa. 
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7 HANKKEET 

7.1 Tuu messiin! -hanke Inspiraatiota ja voimavaroja kansalaistoiminnasta nuorille aikuisille  

Tuu messiin! -hankkeessa kehitetään Emyyn mielekästä ja osallistujien näköistä toimintaa 18–32-vuotiaille. 
Erityisesti toimitaan heidän kanssaan, joilla on kokemusta mielenterveys- ja/tai päihdeongelmista tai 
jotka ovat sosiaalisesti eristäytyneitä. Hanke kehitti ja järjesti vuonna 2020 paljon uudenlaisia etätoimin-
toja, koronatilanteen muuttaessa toimintakenttää. Edelliskaudelta tutut ryhmät (taideryhmä, kamuryhmä, 
kuntosaliryhmä ja Olotilat) jäivät maaliskuusta tauolle ja tilalle tuli Discordin kautta toimivia etäryhmiä. 
Hanke sopi yhteistyöstä muiden nuorten aikuisten toimijoiden kanssa Discordissa tapahtuvasta yhteistyöstä 
ja avasi omalle palvelimelleen myös Vamoksen ja Etsivän nuorisotyön keskustelualueet. Discord-palvelin 
tavoitti kevään aikana 60 uutta nuorta aikuista. Virustilanteen rauhoittuessa kesän alussa hanke avasi Olo-
tilan kesäkuuksi, jonka lisäksi järjestettiin erilaisia ulkoilmatoimintoja kuten ulkokuntosali ja kävely-
ryhmä. Syksyllä voitiin palata jonkinlaiseen normaaliin arkeen ja ryhmätoiminta siirtyi takaisin lähitoimin-
taan. Syksyllä järjestettiin Halloween-juhlat Valoemyssä 20 henkilön osallistujarajoituksella, joka täyttyi-
kin heti. Hanketoimintaan tuli vuoden 2020 aikana mukaan yhteensä 126 uutta henkilöä, joista 84 Discor-
din kautta. Yhteensä hanke tavoitti 323 henkilöä vuoden aikana järjestettävistä toiminnoista ja tapahtu-
mista.   

7.2. Samaan suuntaan -hanke  

Emyn uusi Samaan suuntaan -hanke käynnistyi syyskuun alussa (Samaan suuntaan – uutta espoolaista yh-
teistyökulttuuria luomassa 2020–2022). Hanke tähtää Espoon seudulla mielenterveys- ja päihdetyötä teke-
vien yhteistyön edistämiseen, kunta-järjestöyhteistyön mallintamiseen ja heikoimmassa asemassa olevien 
ihmisten osallisuuden vahvistamiseen. Kehittämishankkeen myötä paneudutaan entistäkin syvemmin yh-
teistyösuhteiden kehittämiseen ja uusien tarveharkintaisten verkostojen tai yhteistyömuotojen luomiseen. 
Hanketyön ja verkostokehittämisen taustalla oleva päämäärä on kuitenkin yksinäisyydestä kärsivien tai 
muutoin vaikeassa elämäntilanteessa olevien Espoon seudulla asuvien henkilöiden tavoittaminen paremmin 
järjestöjen toimintojen ja avun piiriin nyt ja tulevaisuudessa.  

Syyskaudella hankkeessa tehtiin alueen toimijoiden tapaamiskierros, jossa keskusteltiin yhteistyön aihi-
oista ja tarpeista. Hankkeen toiminta-aihiot ovat kohtaamispaikkatoimijoiden verkosto Espooseen, yhteis-
työn tiivistäminen erityisesti yksityisen sektorin asumispalvelujen kanssa, järjestöt mukaan Espoon kau-
pungin Hyvinvointikertomustyöhön ja muu kumppanuustyö Espoon kaupungin kanssa sekä hankehauto-
moyhteistyö eli ainakin STEA-avustusten osalta yhteistyön kehittämistä järjestöjen kesken, mutta myös 
kunta-järjestöyhteistyönä. 

 

7.3. Virtuaaliemy -hanke  

STEA myönsi kevään erillishaussa Emylle Virtuaaliemyn kehittämiseen ja hankintoihin 18.000 €:a. Vuonna 
2020 avustusta käytettiin 9.940 €:a. Avustuksella hankittiin etätoimintojen toteutukseen muun muassa 2 
kpl videoneuvottelujärjestelmää, 2 webbikameraa, gimbaali, kuulokemikrofonit, 3 kpl leasingista poistet-
tuja tietokoneita kävijöille lainattaviksi. Etäyhteyksiin hankittiin TechSoup Suomen kautta lisenssit Zoom, 
Teamviever, Google GSuite järjestöille ohjelmiin että Vello.fi ilmoittautumisohjelmaan käyttöoikeus sekä 
myös tarvittava määrä atk-palveluja systeemien toteutukseen.  

 

8 TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ 
8.1 Painetut esitteet ja lehdet  

EMY-tiedote ilmestyi kerran kuukaudessa ja se postitettiin jäsenille sekä asiakkaitaan Emyn toiminnan pii-
riin kannustaville yhteistyökumppaneille. Tiedotetta jaettiin kohtaamispaikoissa, tapahtumissa, messuilla 
ja muissa tilaisuuksissa. Tiedotetta painettiin 8000 kpl ja levikki oli 500–800 vihkoa kuukausittain. Lehti oli 
saatavilla myös Emyn internetsivuilla. Tiedote esittelee yhdistyksen ajankohtaiset tapahtumat, retket, 
ryhmät ja kuulumiset. Tiedotteessa yhdistyksen toimintaan osallistuvat voivat julkaista kirjoituksiaan ja 
tilaa on varattu monenlaisille runoille ja kuville. Lehden kanteen valitaan kuukausittain vaihtuva maalaus 
yhdistyksen kuvataideryhmäläisten kohtaamispaikkojen näyttelyseinältä. Keskeisenä tiedotusmateriaalina 
toimii myös Emyn ryhmäkalenteri, joka julkaistaan tammikuun alussa ja syyskuun alussa Emyn kotisivuilla 
sekä painettuna versiona (1200 kpl keväällä ja 1000 kpl syksyllä). Ryhmäkalenterissa on tieto kaikista 
Emyn kyseisen kauden säännöllisesti kokoontuvista ryhmistä. Koronasulun myötä ryhmäkalenteri vanheni 
nopeasti. Ajantasaista tietoa ryhmätoiminnasta päivitettiin kotisivuille ja kuukausitiedotteeseen. Koronan 
rikkoessa arkea ajantasaista tietoa viestittiin kotisivujen kautta. 
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Avomielin-yhdistysten yhteinen lehti Avomielin ilmestyi Mielenterveysmessuille. Lehti oli 16-sivuinen tab-
loid, joka sisälsi yhdistysten esittelyyn tähtääviä tekstejä omintakeisin tyylein. Avomielin-lehti julkaistiin 
myös PDF-muodossa internetissä osoitteessa www.avomielin.fi.  
 

8.2 Digitaalinen viestintä 

Yhdistyksellä on kattavat WordPress-pohjaiset kotisivut osoitteessa www.emy.fi. Sivuja päivitettiin vuonna 
2020 useita kertoja kuukaudessa. Sivuilta löytyi tietoja yhdistyksestä ja yhdistyksen toiminnasta sekä siitä, 
miten helposti Emyn toimintaan pääsee mukaan. Kotisivuilta löytyi aina myös muun muassa ajankohtainen 
EMY-tiedote, ryhmätoimintojen ajankohtainen tieto sekä lomake palautetta, yhteydenottoa ja aloitteita 
varten. Emyn kotisivuilla oli vuoden 2020 aikana eri 31 836 käyttäjää ja Emyn sivuja katseltiin vuoden ai-
kana 66 329 kertaa. Surffaajat olivat pitkälti Suomesta ja eniten kävijöitä oli tiistaisin. Emyn tuottama 
portaali ”Apua ja tukea info” on julkaistu osana Emyn nettisivuja. 

Emy uusi Facebook-sivunsa kesällä. Emyllä on oma yhdistysprofiili Facebookissa, jonne päivitettiin kuvia ja 
ajankohtaisia asioita viikoittain. Vuonna 2020 Emyllä oli Instagramissa 500 seuraajaa. Emylle on varattuna 
useassa sosiaalisen median kanavassa käyttäjätunnus @emyespoo. Emyn toiminnoille (eri kohtaamispai-
koille omat sekä liikunnalle omansa) on Google-kalenterit, jotka ovat kenen tahansa ladattavissa käyttöön. 
Kalenterien päivittämisestä huolehtii vapaaehtoinen. Kaikissa kohtaamispaikoissa on sähköiset ilmoitustau-
lut. 

 

8.3 Emy esittäytyy ja on näkyvillä 

Yhdistys osallistui ja oli esillä virtuaalisilla Mielenterveysmessuilla marraskuussa Avomielin-yhteistyö-

tahojen yhteisellä osastolla. Emy oli mukana järjestämässä lähi- ja virtuaalitilaisuuksia, joissa esiteltiin 

yhdistystä. Emy on myös mukana Mielenterveystalo.fi, Vertaistalo ja Uusimaalaiset.fi -verkkopalveluissa. 

Emy on ollut esillä verkkojulkaisuissa: Paikka auki -nettisivustolla julkaistiin ”Elämäni ennen ja jälkeen 

Paikka auki -työn” toiminnanohjaaja Arttu Pöyhtärin tarina. Yle:n verkkouutisissa julkaistiin Karri Laitisen 

tarina: ”Karri Laitisella on kaksi tutkintoa, mutta ei töitä – yhtäkkiä nuorten työttömien määrä nousi 80 

prosenttia, ja siksi Espoo päätti toimia”. 

 

9 SOSIAALINEN KUNTOUTUS TYÖNRAJALLA 
9.1 Kahviotoiminta 

Yhdistyksen jäsenet, jotka halusivat kokeilla kykyjään työssä tai kaipasivat mielekästä tekemistä, pääsivät 
toimimaan Emyn kahvioissa tai tilaustyössä. Yhdistys ylläpiti Terassikahviota Jorvin sairaalan psykiatrisessa 
yksikössä. Terassikahvio oli avoinna arkisin klo 9.30–14.30 läpi koko korona-ajan. Kahvioissa oli työvuorossa 
aina kaksi myyjää kerrallaan. Myyjät kokoontuivat kerran viidessä viikossa keskustelemaan ja päättämään 
kahvioon liittyvistä asioista myyjäkokouksessa. Työtoimintarahaa maksettiin 4 €/h. Työtoimintaraha on 
luonteeltaan avustus ja sitä maksettiin sosiaalihuoltolain mukaisille kohderyhmille, ei työttömille työnha-
kijoille. Työtoimintaan osallistuvat jäsenet olivat vakuutettu vapaaehtoisella ryhmä- ja tapaturmavakuu-
tuksella. Emy on yksi osuuskunta Avustamon omistajista 13 osuudella. Osuuskunnan toiminta-ajatuksena 
on tarjota pääasiassa työosuuskuntapalveluita eri ihmisille.  

 

9.2 Puutarhapalsta 

Emyllä on yhteistyössä Espoon kaupungin aikuissosiaalityön sosiaalisen kuntoutuksen kanssa yhteinen puu-
tarhapalsta Kauklahdessa. Noin puolen hehtaarin kokoisella palstalla viljeltiin monenlaisia hyötykasveja ja 
kukkia koko kesäkauden ajan. Palstalla oli viljelytilan lisäksi taukotila ja työkaluvaja. Palstan päivittäisistä 
töistä vastasivat Emyn kaksi kasvimaaohjaajaa yhteistyössä kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henki-
löiden, Espoon aikuissosiaalityön Kipinä-toiminnassa mukana olevien, HUS Jorvin psykiatrian potilaiden 
sekä Emyn vapaaehtoisten kanssa. Puutarhatyöhön osallistuneita oli kasvimaaohjaajien lisäksi 21 eri henki-
löä. Tyypillisesti palstalla oli 8 osallistujaa päivää kohden. Palstatyöhön oman työpanoksensa antaneille 
tarjottiin lounas lähialueen ravintolassa. Toimintaan osallistuneiden antamien palautteiden mukaan toi-
minta tuki sekä osallistujien vuorokausirytmin ylläpitoa että heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hy-
vinvointiaan. 

  

http://www.avomielin.fi/
http://www.emy.fi/
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10 TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 

Valtioneuvosto on vahvistanut STEA:n jakoehdotuksen ja Emyn STEA-avustukset vuodelle 2021 ovat koh-
taamispaikkojen toimintaan ja koordinointiin 334.000 €, jossa lisäystä 35.000 € päättyvän Tuu messiin! -
hankkeen liittämiseksi osaksi Emyn kohtaamispaikkatoimintaa. Tuu messiin -hankkeessa käytetään nosta-
matta oleva avustusmäärä 61.000 € loppuun. Samaan suuntaan -hankkeeseen (uutta espoolaista yhteistyö-
kulttuuria luomassa 2020–2022) 76.500 €. Espoon kaupungilta saatiin kohdeavustusta tiloina ja toimintaa 
tukevana avustuksena rahana 75.000 €. 
 

11 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 

Koronapandemian väistyttyä Emy avaa kohtaamispaikkansa ja siirtyy arkeen. Pääpaino toiminnassa tulee 
jatkossakin olemaan kohtaamispaikoissa tapahtuvassa toiminnassa. Emyn toiminnan keskiössä on monipuo-
linen ryhmätoiminta, joka houkuttelee yhdistyksen toimintaan paljon erilaisia ja eri ikäisiä ihmisiä. Toi-
minnan sisällöistä löytyy myös paljon terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen teemoja. Etätoiminnat jäävät 
osaksi Emyn monipuolista toimintatarjotinta. Avomielin-verkko jatkaa toimintaansa 24/7 ja sitä kehitetään 
edelleen. Nuorten aikuisten toimintoihin panostetaan Tuu messiin! -hankkeessa kehitettyjen toimintamuo-
tojen kautta.  

Samaan suuntaan -kehittämishankkeessa kehitettävä hankehautomoyhteistyö tuo suunnitelmallista yhteis-
työtä kehittämishankkeisiin tulevaisuudessa ja avaa uusia mahdollisuuksia myös toimijakentän yhteishank-
keisiin. Espoon seudun kohtaamispaikkaverkosto tiivistää keskinäistä yhteistyötä alan järjestöjen sekä Es-
poon kaupungin kanssa pyrkien samalla vastaamaan toimintaympäristön murrokseen ja haasteisiin. Mielen-
terveys- ja /tai päihdealan asumispalvelujen kanssa kehitettävä verkostotyö muotoutuu Samaan suuntaan 
-hankkeessa vuoden 2021 kuluessa. Kumppanuustyö Espoon kaupungin kanssa jatkuu tiiviinä ja järjestö-
osallisuudella on paikkansa seuraavassa Espoon kaupungin Hyvinvointikertomuksessa. Uudenmaan mielen-
terveys- ja päihdealan järjestöjen yhteistyönä tuetaan järjestöjen osallisuutta sosiaali- ja terveysturvan 
uudistuksessa. 

STEA varoittaa järjestöjä varautumaan mahdolliseen avustusmäärän pienenemiseen vuonna 2022. Emy 
seuraa aktiivisesti toimintaympäristönsä muutoksia ja toimii monipuolisesti ja aktiivisesti tarkoituksensa 
toteuttamiseksi ja kirkastettujen tavoitteidensa saavuttamiseksi.  
 

12 VAKUUDEKSI    

Espoossa 11. päivänä maaliskuuta 2021 

  

Tomi Ojala, puheenjohtaja Johanna Virtanen, varapuheenjohtaja 

  

Bror-Eirik Lenander, hallituksen jäsen Jyrki Halonen, hallituksen jäsen 

  

Eeva Hallikainen, hallituksen jäsen Tiina Eronen, hallituksen jäsen 

  

Eeva Räty, hallituksen jäsen Mika Ikkala, hallituksen jäsen 

  

Kaj Järvisalo, toiminnanjohtaja  
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13 LIITTEET    

1) Emyn 2020 kevätkauden ryhmäkalenteri  
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2) Emyn 2020 syyskauden ryhmäkalenteri 
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3) Osallistujamäärät Emyn ryhmätoiminnoissa 2020 
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