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Emyn kuulumisia
Elokuu on sadonkorjuun aikaa. Maamme metsät pursuilevat nyt mustikoita, ja toivottavasti runsasta sienisatoakin on kohta jo korjattavaksi. Heitänkin sellaisen
haasteen, että jokainen keräisi tänä vuonna ainakin kahvikupillisen mustikoita joko säilöön tai suoraan suuhun!
Innokkaimmat poimijat voivat poimia kaverille kanssa.
Etenkin sellaiselle kaverille, joka ei itse metsään pääse.
Ja tietysti omaan pakastimeen mahtuva määrä on hyvä
haalia ihan itselle.
Mustikoita voi maistella myös Isossa Vasikkasaaressa ja Olarin terveysluontopolulla Emyn retkien yhteydessä. Elokuussa mennään toki paljon muihinkin paikkoihin yhdessä. Retkikohteita onkin nyt runsaasti, katso
vaikka viereiseltä sivulta. Ilmoittaudu mukaan Vellon
kautta ja tule mukaan joukkoomme somaan!
Nyt elokuussa palaamme Lilla Karyllin ja Meriemyn osalta normaaleihin arkipäivien aukioloaikoihin.
Elokuun alusta lukien Lilla Karyll ja Meriemy on avoinna arkisin klo 9-16.30. Viikonloput Emy on vielä suljettuna. Valoemyn avoimia ovia järjestetään jälleen 17.8.
lukien (ma 9-16 sekä to-pe klo 9-14). Kohtaamisia ja juttuseuraan on myös Emyn Discordissa ja pihapeliryhmässä. Tässä vaiheessa suunnitelmana on käynnistää syyskuun alussa Emyn talkootoiminta ja ryhmät, mutta tämä
suunnitelma on toki vielä turvallisuusvarauksella eli riippuu koronavirustilanteen kehittymisestä maassamme.
Toivotaan parasta! Ennen ajatusten siirtämistä syyskuulle saamme kuitenkin
nauttia vielä elokuun
kesäisistä päivistä ja
tunnelmallisista, vähitellen pimenevistä
illoista.

3.8.

Lilla Karyllin ja Meriemyn arjen
aukioloajat palaavat normaaliin

6.8.

Retkelle Isoon Vasikkasaareen

12.8.

Retkelle Sinebrychoffin museoon

13.8.

Tikanheittoa pihapeliryhmässä

17.8.

Valoemyn avoimet ovet palaavat
kesätauolta & Retkelle Musiikkitalon terassikeikalle & Etälevyraati

19.8.

Retkelle Taiteen Kotitaloon

21.8.

Ompelupäivä Valoemyssä

23.8.

Retkelle kesäteatteriin &
kalastusleirin hakuaika päättyy

26.8.

Retkelle Terveysluontopolulle

27.8.

Retkelle hevostallille

1.9.

Syyskuun tiedote ja Emyn syyskauden ryhmäkalenteri ilmestyvät
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Mustikkaisia
hymyjä,
aurikoisia
päiviä ja
kesäterveisiä
sinulle
toivotellen,

Kansikuva: Mika P.

Tiina :)

Lähetä aloitteesi, toiveesi tai ideasi Emylle
emy.fi -sivujen aloitelomakkeella!
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Retkeillään yhdessä
Ilmoittaudu mukaan retkille Vellon kautta (vello.fi/emyry tai linkillä Emyn kotivisuilta: emy.fi/retket) määräpäivään mennessä. Muistathan kertoa mahdollisesta erityisruokavaliostasi. Jos ilmoittautuminen ei jostain syystä
Vellon kautta onnistu, pyydäthän apua Emyn työntekijöiltä. Kaikki yhteystiedot löydät sivulta 15. Emyn retket ovat
kaikille avoimia ja maksuttomia, ellei muuta mainita. Retkille pukeudutaan sään mukaan ja oma vesipullo sekä suojautuminen auringolta ja sateelta kannattaa muistaa. Lämpimästi tervetuloa mukaan Emyn retkille!

Isoon Vasikkasaareen
Torstaina 6.8. teemme eväsretken Isoon Vasikkasaareen. Kokoonnumme retkeä varten Valoemyssä klo 9-10 välillä tai voit
tulla suoraan Nokkalan saaristovenelaiturille. Tähtäämme klo
10.30 lähtevään saaristoveneeseen. Paluuvene lähtee klo 13.15.
Sitovat ilmoittautumiset ja tiedot
mahdollisista erityisruokavalioista Vellon kautta viimeistään 5.8.
Ilmoitathan Vellon kautta myös
sen, että kumpaan tapaamispaikkaan saavut.

Sinebrychoffin museoon
Keskiviikkona 12.8. teemme
retken Helsingin Bulevardilla sijaitsevaan taidemuseoon. Ajankohtaisessa näyttelyssä on esillä
näkemyksiä eläimistä ja luonnosta 1500-luvulta nykypäivään. Hyvällä säällä poikkeamme myös
pienellä piknikillä viereisessä Sinebrychoffin puistossa. Ilmoittaudu mukaan Vellon kautta viimeistään 11.8. Retkelle lähdemme
yhdessä Lilla Karyllista, jonne kokoonnumme retkeä varten 12.8.
klo 13. Otathan oman Kaikukorttisi mukaan (ilmankin Kaikukorttia saat toki osallistua).

Musiikkitalon terassille
Maanantaina 17.8. teemme retken Musiikkitalon terassille ilmaiskonserttiin. Esiintyjänä on Javier
Sanchez, joka on Helsinkiin kotiutunut espanjalainen basisti ja säveltäjä. Hänen sävellyksissään yhdistyvät elementit latinalaisesta

jazzista ja flamencosta. Tapaaminen
Lilla Karyllissa klo 14 mennessä. Kaikki
Emyn retket ovat aina päihteettömiä
ja alkoholittomia. Emy tarjoaa osallistujille kahvit ja yhteiset junamatkat.
Konsertti alkaa klo 15 ja päättyy klo
15.45, jonka jälkeen palaamme vielä
yhtä matkaa Espooseen.

15€/hlö, jonka jokainen ottaa tasarahana mukaan. Sitovat ilmoittautumiset Vellon kautta viimeistään 21.8.
Tapaamme su 23.8. klo 14.30 Storängens Skolan valkoisen roskakatoksen
luona (Espoonlahdentie 10), haemme
sitten meille varatut liput ja esitys alkaa klo 15.

Taiteen Kotitaloon

Terveysluontopolulle

Keskiviikkona 19.8. teemme retken
Keravalla sijaitsevaan tyhjillään purkua odottavaan kerrostaloon, johon
94 ammattitaiteilijaa ja taiteen harrastajaa ovat saaneet vapaat kädet omien tilojensa muuntamiseen kokonaisvaltaisiksi taideteoksiksi (lisätiedot:
www.purkutaide.com/taiteen-kotitalo). Retken ohjelmassa on kokoontuminen Lilla Karylliin klo 9.45, matka
Keravalle, lounas ravintolassa Keravalla, tutustuminen Taiteen Kotitaloon
ja paluu Espooseen. Takaisin Espoossa olemme klo 16 mennessä. Kuljemme julkisilla kulkuvälineillä. Retken
omavastuumaksu on 10€/osallistuja
(maksu tasarahalla ohjaajalle ennen
retkeä). Sitovat ilmoittautumiset Vellon kautta viimeistään 17.8. ilmoitathan mahdollisesta erityisruokavaliostasi samalla.

Keskiviikkona 26.8. teemme eväsretken kauniiseen lähimetsään ja Olarin Terveysluontopolulle. Kokoonnumme retkeä varten Valoemyyn klo
13, josta lähdemme yhtä matkaa. Ilmoittauduthan mukaan Vellon kautta
25.8. mennessä ja kerrothan mahdollisesta erityisruokavaliostasi samalla. Retkeen on hyvä varata aikaa noin
2-3h, kävelyä kertyy kokonaisuudessaan noin 4 km.

Kesäteatteriin
Sunnuntaina 23.8. teemme retken
Teatteri Hyökyvuoren Pakkasmäen
näyttämölle katsomaan Astrid Lindgrenin Ronja Ryövärintytärtä, joka
on koko perheen satumainen seikkailutarina ystävyydestä, orastavasta
rakkaudesta, ennakkoluulojen murtamisesta, itsenäistymisestä ja vapaudenkaipuusta. Osallistumismaksu on
3

Hevostallille
Torstaina 27.8. teemme retken hevostallille. Retkellä tutustumme poneihin ja hevosiin. Halukkaat pääsevät myös kokeilemaan ratsastusta.
Retkellä myös opimme, mitä on hevosavusteinen toiminta. Talli sijaitsee
Vantaalla Tolkinkylässä. Kokoonnumme Lilla Karylliin klo 11.15, josta lähdemme julkisilla kulkuvälineillä yhtä matkaa. Aikaa tallilla meillä on klo
13-15, jonka jälkeen palaamme vielä Espooseen. Sitovat ilmoittautumiset retkelle mukaan Vellon kautta viimeistään 25.8.2020.

Muistathan ilmoittautua
mukaan Vellon kautta!

Emyn kohtaamispaikat elokuussa
Elokuussa palaamme tuttuihin pidempiin aukioloaikoihin ja Valoemyn kesätauko
päättyy 17.8. Talkoo- ja ryhmätoiminnan käynnistämme syyskuussa.
Olet tervetullut Emyyn, mutta flunssaoireisena jääthän kotiin.

Kohtaamispaikka
Lilla Karyll
Pappilantie 7,
Espoon keskus
p. 09–859 2057
• Avoinna arkisin klo 9.00 - 16.30
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.

Virtuaaliemy
Discord-alustalla internetissä:
https://discordapp.com/invite/rrxJBnN

Kohtaamispaikka
Meriemy

• Juttuseuraa arkisin ma-pe klo 9-16.30
(sekä viikonloppuisin ja pyhinä klo 12-16,
jos vapaaehtoisia päivystäjiä riittää).

Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09–863 2031
• Avoinna arkisin klo 9.00 - 16.30

Ohjeet Virtuaaliemyyn liittymiseksi
1. Kirjoita internetselaimen osoiteriville:
https://discord.gg/rrxJBnN (huomioi isot ja pienet
kirjaimet

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.

2. Valitse käyttäjänimi. Suosittelemme valitsemaan
käyttäjänimen, josta sinut voi tunnistaa sinuksi. Koko
nimeä ei tarvitse käyttää.
3. Klikkaa raksi ruutuun palveluehtojen kohdalla ja
paina ”Jatka”.

Kohtaamispaikka ja
ryhmätila Valoemy

4. Rekisteröi tilisi antamalla toimiva sähköpostiosoitteesi ja valitsemalla uusi salasana, jonka muistat.
Näillä tiedoilla pääset kirjautumaan Discord-tilillesi
tulevaisuudessakin.

Maapallonkatu 8 E-F, Espoo. Huomaathan, että
sisäänkäynti on Maapallonkujan puolella taloa.
• Avoimet ovet ma 17.8.2020 lukien:
ma klo 9-16, to klo 9-14 ja pe klo 9-14.

5. Halutessasi voit ladata työpöytäsovelluksen eli ohjelman myös tietokoneellesi, mutta voit käyttää ohjelmaa
myös verkkoselaimessa (esim. Firefoxissa).

Valoemy on Emyn uusin kohtaamispaikka Espoon Olarissa, Kuitinmäessä. Avoimien ovien aikoina voit piipahtaa Valoemyyn kahville, tapaamaan muita tai vaikka tutustumaan Emyyn. Monipuolinen ryhmätoiminta
käynnistyy syyskuussa!

6. Ala keskustella kirjoittamalla viestikenttään. Saat tarvittaessa lisäapuja paikalla olevilta.
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Ajankohtaista Emyssä
Puhtailla käsillä ja
turvaväleillä yhdessä
koronavirusta vastaan
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
ohjeistaa pesemään käsiä ainakin
aina silloin, kun tulet ulkoa sisään,
ennen ruoan laittoa ja ruokailua,
wc-käynnin tai vaipan vaihdon jälkeen, niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen ja silloin, kun
olet koskenut samoja pintoja kuin
flunssainen henkilö. On myös tärkeää olla koskettelematta silmiä, nenää tai suuta, ellei ole juuri pessyt
käsiä. Emyssä käsiä pestään (20 sekunnin ajan saippualla) aina edellä mainituissa tilanteissa ja päälle
tarjoamme vielä viimeistelyksi käsidesiä. Emyn toiminnassa pidämme myös turvaväliä toisiimme. Tilanteen mahdollisesti niin vaatiessa
otamme lisää varotoimia käyttöön.
Jääthän flunssaoireisena kotiin sairastamaan. Kiitos yhteistyöstä!

Emyn jäsenten kalastusleiri
Emy järjestää jäsenilleen kalastusleirin Inkoon Gölisnäsissä maanantaista 21.9. torstaihin 24.9.2020.
Leirin ohjelmassa on omatoimista
ulkoilua, kalastusta ja saunomista.
Kalastusluvat ja -välineet jokainen
huolehtii itse. Jos tarvitset apua
lupien kanssa, saat sitä kysymällä
Emyn työntekijöiltä (tai internetistä:
www.eraluvat.fi/kalastus). Hae mukaan leirille Vellon kautta 23.8.
mennessä (mene osoitteeseen
vello.fi/emyry ja sieltä syyskuun
kohdalta kalastusleiri. Lisätietoja -kohtaan voit kertoa erityisruokavaliostasi, uniapnealaitteesta tai
muusta sellaisesta, joka olisi hyvä
tietää). Kaikille mukaan hakeneille ilmoitamme henkilökohtaisesti
hakuajan jälkeen. Mukaan mahtuu
noin 10 Emyn jäsentä. Leirin omavastuuhinta on 40€/Emyn jäsen.

Emyn jäsenten syysleiri on
marraskuussa
Tiedoksi jo näin ennakkoon, että Emyn
syysleiri pyritään järjestämään Velskolan kartanossa viikolla 46. Lisätietoja
leiristä tiedotteessa syksymmällä.

Yhdistyksemme vuosijuhlaa
vietetään syyskuussa

Ompelupäivä Valoemyssä
Perjantaina 21.8. klo 11-14 pidetään Valoemyssä ompelupäivä. Korjaamme vaatteita ja opettelemme
käyttämään ompelukonetta. Ota
korjattava vaate mukaan tai tule
muuten vaan paikalle. Tarjolla on
kahvia, käsityövinkkejä, vaatteiden
korjauspalvelua ja ompeluopastusta. Tervetuloa!

Emy juhlii tänä vuonna 35-vuotista taivaltaan. Juhlaa on koronavirustilanteen vuoksi siirretty. Näillä näkymin juhlat pidetään torstaina 10.9.
puolen päivän jälkeen. Ilmoittautuminen juhlaan ja lisätiedot syyskuun
EMY-tiedotteessa.

Kurssi haasteelliset
ryhmätilanteet
Emy järjestää Valoemyssä lauantaina
12.9. klo 11-16 koulutuksen haasteellisista ryhmätilanteista. Kurssilla käsitellään vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen teoriaa, sekä tehdään käytännön
harjoituksia. Ensisijaisena tavoitteena on löytää keinoja, joilla voimme itse edistää rakentavaa ja myötäelävää
vuorovaikutusta. Opimme luomaan
hyvää ilmapiiriä ja ryhmähenkeä, ja
edistämään näin haasteellisten ryhmätilanteiden ratkeamista sekä ennaltaehkäisemään ristiriitatilanteita.
Koulutuksen kohderyhmänä ovat ryhmien ohjaajat ja vapaaehtoiset, jotka
haluavat vahvistaa vuorovaikutustaitojaan. Olet myös lämpimästi tervetullut mukaan, mikäli muuten haluat kehittää omia sosiaalisia taitojasi.
Kurssille mahtuu 8 henkilöä. Hae mukaan Vellon kautta.
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Emyn kuukausikokoukset
palaavat ohjelmistoon
Lauantaina 5.9. klo 13 Meriemyssä pidetään seuraava Emyn kuukausikokous. Kokouksessa suunnitellaan yhdistyksen toimintaa.
Käymme läpi retkitoiveita ja muita
aloitteita. Kokous on avoin kaikille.
Aloitteita ja ideoita voi esittää emy.
fi -sivujen oikean sivupalkin lomakkeen kautta. Kannattaa tulla myös
itse mukaan kokoukseen kertomaan omasta ehdotuksesta! Kaikukortin haltijoiden tapaaminen (yhteisten kulttuurientojen sopimista
ynnä muuta mukavaa) pidetään
kuukausikokouksen jälkeen klo 14.

Emyn ryhmätoiminta elokuussa 2020
Emyn syyskauden ryhmätoiminta käynnistyy syyskuun alussa.
Seuraavan tiedotteen liitteenä saat Emyn syyskauden ryhmäkalenterin!

Levyraati etänä

Olohuone etänä

Jalkapalloa ulkokentillä

Levyraati kokoontuu Virtuaaliemyssä eli Discord-alustalla Emyn palvelimella elokuussa kerran, ma 17.8.
klo 11. Levyraati toteutetaan videoyhteydellä, mutta voit tulla mukaan myös pelkällä äänellä.
Soitettavat kappaleet etsimme internetistä, kuten Youtubesta tai Yle
Areenasta. Jokainen saa valita yhden kappaleen sekä kommentoida
ja arvostella vuorollaan kunkin kappaleen. Ilmoittaudu mukaan Virtuaaliemyssä käyttäjälle TiinaEmy,
joka kutsuu osallistujat koolle. Lisäohjeita tai apua osallistumiseen on
myös tarjolla. Tervetuloa mukaan!

Olohuoneessa kokoonnutaan ja
kohdataan toisia etänä videoyhteydellä tai pelkällä äänellä kerran
viikossa Virtuaaliemyssä (Discord):
torstaisin klo 14. Keskustelu on
vapaata samaan tyyliin kuin Emyn
perinteisten kohtaamispaikkojen
olohuoneissa. Olohuone tarjoaa
vertaistukea ja mahdollisuuden tavata muita emyläisiä. Mukana on
Emyn vapaaehtoinen Pekka, jolle
voit ilmoittautua mukaan Virtuaaliemyssä käyttäjälle Pekka. Tervetuloa mukaan!

Jalkapalloa pelataan kaksi kertaa
viikossa. Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana on hauskanpito.
Kaikki kiinnostuneet taidoista riippumatta mukaan pelaamaan! Tiedustelut Kaj Järvisalo, p. 050 552
1049. Kesäkauden treenit:
• Laaksolahden tekonurmi maanantaisin klo 15.30-17
• Keski-Espoon tekonurmi torstaisin klo 16-17.30

Ulkopelejä Lilla Karyllin pihapiirissä
Pelataan yhdessä pihapelejä joka torstai klo 13.30, tervetuloa mukaan!
Peleissä mukana opiskelija-Anni tai Virpi Guttorm. Peliryhmää varten ei tarvitse ennakkoon ilmoittautua. Perehdytämme pelin sääntöihin ja saatamme soveltaa toimintaa siten, että pelaaminen
on entistäkin turvallisempaa. Huomioidaan yhdessä myös turvavälit. Tule rohkeasti mukaan.
• 6.8. petankkia
• 13.8. tikanheittoa
• 20.8. krokettia
• 27.8. mölkkyä

Toimintaa puutarhalla
Emyllä ja Espoon kaupungin aikuissosiaalityöllä on yhteinen puolen hehtaarin kokoinen viljelysmaa Kauklahdessa,
pienen kävelymatkan päässä Kauklahden juna-asemalta. Monet osallistujat ovat kertoneet saaneensa palstatoiminnasta vireyttä, säännöllisen päivärytmin, paremman fyysisen ja psyykkisen kunnon, uusia ystäviä ja onnellisuutta.
Puutarhalla on toimintaa tänäkin kesänä. Ainakin heinäkuussa palsta oli jo täynnä, mutta jos toiminta kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Tiedustelut Minna Kettusen kautta p. 050 310 7983.

Ethän tupsahda puutarhalle ilman ennakkoilmoittautumista!
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Mielenterveyden ensiapu® -koulutusta
Mielenterveyden ensiapu -koulutukset soveltuvat
kaikille, jotka haluavat vahvistaa omaa tai läheistensä
mielenterveyttä. Kurssit eivät sovellu akuutissa kriisissä
oleville.

Mielenterveyden ensiapu 2
Valoemyssä la 26.9. ja la 3.10. klo 9-16.

Mielenterveys on terveyttä: mielen hyvää
vointia ja ihmisen kykyä selviytyä arjessa. Se on voimavara, joka mahdollistaa monia asioita elämässä. Hyvää
mielenterveyttä ovat myös kyky luovuuteen ja läheisiin
ihmissuhteisiin.

Mielenterveyden ensiapu 1
Valoemyssä, la 31.10. ja 7.11. klo 9-16.
Hakeutuminen mukaan kursseille tapahtuu
Vellon kautta (vello.fi/emyry). Tiedustelut:
virpi.guttorm(at)emy.fi tai 050 310 7981.

Mielenterveyden ensiapu 1 -kurssilla keskitytään mielenterveyteen elämäntaitona ja keinoihin
edistää mielen hyvinvointia. Mielenterveyden ensiapu
2 -koulutuksessa osallistuja saa mm. tietoa yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä ja niiden oireista sekä
valmiuksia tarjota apua ja ohjata hoitoon. Kursseille voi
osallistua missä järjestyksessä tahansa.

Haluatko mukaan kaveriporukkaan?
Me Emyssä yhdistämme ihmisiä 3-4 henkilön kaveriporukoihin. Ajatuksena vähentää yksinäisyyttä.
Ihmiset voivat tavata ja tutustua, jutella vaikkapa kahvikupposen äärellä. Yhdessä voi lähteä vaikka pienelle retkelle.
Mahdollista on myös käydä vaikka Kaikukorttikohteissa yhdessä. Tai voimme
keksiä jotain muuta mukavaa ja porukkaa yhdistävää.
Kaveriporukat tai vertaiskaverit
toimivat toisilleen vapaaehtoisena matalan kynnyksen vertaistukena – kohtaavat toisensa ihmisenä, vertaisena.
Saat lisätietoa toiminnasta Virpin kautta, p. 050 310 7981.

Kuva on Emyn Nuuksion retkeltä kesältä 2019. Kuvan otti Olavi.
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Emyn yhteistyökumppanien toimintaa
Ruoka-apua arkeen
•
•

•

•

•

Moni paikka on nyt suljettuna

Espoon ruoka-apu asioista löydät ajantasaista
tietoa parhaiten: ruoka-apu.fi
Elintarvikejakelu Espoonlahden kirkolla ma, ke
ja pe klo 9 kirkko, vuoronumerot klo 8.30. Jaamme
valmiita kasseja alueellamme asuville.
Manna-apu ry (Tuomarilantie 19) jakaa elintarvikkeita Keski-Espoon alueen vähävaraisille arkipäivisin ajanvarauksella. Voit soittaa arkisin klo 9 - 12
välillä nroon 0400 401 114 ja varata henkilökohtaisen ajan ruokakassin noutamiselle. Manna-avun
Toimijaksi! -hankkeen ryhmät alkavat kesäkuun
alusta rajoitetusti. Voit tiedustella ryhmistä anne.
keskinen(at)hotmail.com tai p. 0400 600 410
Hyvä Arki ry (Siltakuja 3) jakaa ruokakasseja ovelta
ma klo 11.30-13, ke 9-13 ja pe 9-13. Etukäteen ei
tarvitse soittaa/ilmoittautua. Tule vain!
Espoon Ankkurissa on toimintaa pääsääntöisesti
erilaisista päihdeongelmista kärsiville täysi-ikäisille.
Ruoka-apua tarjolla. Matinkartanontie 16 B p. 050
436 6006, www.samaria.fi/espoon-ankkuri

•
•
•

•

Tarkistathan aukioloajat ja mahdolliset toimintaohjeet kunkin eri toimijan nettisivuilta tms.
Espoon me-talon toiminnan ajankohtainen tieto:
facebook.com/Metaloespoo/
Raitin Pysäkki: Raitin Pysäkki avataan elokuun
alussa. Tarkempia tietoja saat halutessasi soittamalla p. 09 510 2792 tai sähköpostilla raitinpysakki(at)
gmail.com
Asukastalo Kylämaja on avoinna elokuussa
arkisin klo 9-15.

Tukea seurakunnista
Espoonlahden seurakunta
Diakonian palveluajat (taloudellinen tuki ja keskusteluapu) elokuussa ma klo 9-10 p. 09 8050 6638 ja to klo
9–10 p. 09 8050 6738.
Kaikkien Espoon seurakuntien työntekijöiden yhteystiedot osoitteesta www.espoonseurakunnat.fi/yhteystiedot. Sähköinen ajanvaraus verkkosivujen oikeassa
ylänurkassa.

Verkkosivuja
www.mielenterveystalo.fi

Kaipaatko tukea elämäntilanteessasi?

Tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita,
oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja.

Älä jää yksin. Voit ottaa yhteyttä seurakunnan työntekijöihin, kun tunnet tarvitsevasi kahdenkeskistä,
luottamuksellista keskustelua ja muuta tukea. Sinun
henkilökohtaisissa asioissasi kirkon työntekijöitä sitoo
ehdoton vaitiolovelvollisuus.

www.terveyskyla.fi/vertaistalo

Konkreettisia vinkkejä ja yhteystietoja
potilasyhdistysten vertaistukipalveluihin,
kokemustarinoita sekä vertaisvideoita.

www.uusimaalaiset.fi

www.espoonseurakunnat.fi/apua-ja-tukea

Tutustu yhteisöihin ja yhdistyksiin.
Mitä kaikkea sitä onkaan?

Päivystävä pappi vastaa maanantaista sunnuntaihin
klo 9-21 numerossa 050 432 84 96.

Järjestättekö maksutonta ja avointa toimintaa Espoon alueella?
Haluatteko ilmoittaa toiminnastanne tässä?
Ota yhteyttä tiina.pajula(at)emy.fi
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Emyllä on kahvio ja kahviossa on näyttelytilaa
Ehkäpä jo tiesitkin, että Emyllä
on Jorvin sairaalassa psykiatrian yksikön aulassa vuodesta
1993 saakka toiminut kaikille
avoin yleisökahvio. Myynnissä
on itse leivottuja tuoreita korvapuusteja ja muita leivonnaisia, maistuvaa reilun kaupan
Afri-kahvia sekä teetä. Lisäksi
tarjolla on limuja, mehua, jäätelöä, karkkeja ja sen sellaista. Asioimalla kahviossa tuet
Emyn toimintaa.

Hei kaikki taiteen ystävät!

Onko sinulla taidetta jota haluaisit tuoda esille?
Emy tarjoaa mahdollisuuden järjestää taidenäyttelyjä.
Paikka on Jorvin sairaalan psykiatrian yksikössä Terassikahviossa osoitteessa Turuntie 150 .
Ota meihin yhteyttä niin varataan taidenäyttelylle aika.
Varauksia otetaan vastaan elokuusta lähtien.

Kahvioon on mahdollista päästä harjoittelemaan
työtä ja eläkkeellä olevia Emyn
jäseniä otamme kahvioon
myyjiksi. Tiedustelut kahviotoiminnasta Tiia Hachadilta.

Yhteyshenkilönä toimii:
Järjestötyöntekijä Tiia Hachad
p. 0503107986 tai tiia.hachad(at)emy.fi

Tärkeät lyhyesti
Emyn kuvataideryhmäläiset hoi,
noutakaa omat työnne talteen!

Avomielin-lehti etsii kirjoittajia

Meriemyn keittiön kaappien päälle on kertynyt vuosien
saatossa melkoinen läjä kuvataidetöitä. Kasvava kuvataideläjä löytyy myös Lilla Karyllin erkkeristä.
Niinpä pyyntö kuuluu seuraavasti:

Avomielin on lehti, joka tarjoaa lukemista mielenterveysteemasta niin vakavassa kuin kepeämmässäkin
muodossa. Painettua lehteä jaetaan Mielenterveysmessuilla, kirjastoissa ja yhdistysten kohtaamispaikoissa. Avomielin-lehtiä tehdään yhteistyössä pääkaupunkiseudun mielenterveysyhdistysten kanssa. Mukana ovat
olleet Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry, Tukiyhdistys Karvinen ry, Tukiyhdistys Majakka ry, Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry ja Mielelenterveysyhdistys HELMI ry.
Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan lehteen juttuja, runoja tai näkökulmia. Tai jos olet kiinnostunut
vaikkapa piirtämään sarjakuvia tai muita kuvia, otathan yhteyttä Tiina Pajulaan. Lehden tekeminen on
vapaaehtoista.

Arvoisat Emyn kuvataideryhmien osallistujat,
olkaa hyvät ja noutakaa omat
työnne Meriemystä ja Lilla Karyllista elokuun kuluessa talteen. Meriemyssä työt nostetaan helpommin saataville ja
Lilla Karyllista saat tarvittaessa apua Emyn työntekijältä.
Kiitos ja kumarrus!
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Mikä ihmeen Vello?
Ilmoittautumiset Emyn toimintaan hoidetaan nykyään Vellon kautta.
Olet ehkä bongannut Emyn viestinnässä siellä täällä esiintyvän nimen Vello.
Vello ei ole Emyn uusi opiskelija eikä liioin työntekijä tai vapaaehtoinen. Vello
on turvallinen ajanvarauksiin keskittyvä verkkopalvelu, jonka Emy on ottanut
käyttöönsä ilmoittautumisia varten.
Sellaiset Emyn toiminnot, jotka vaativat ilmoittautumisen, hoidetaan nyt Vellon kautta. Elokuussa ilmoittautumista
edellytetään esimerkiksi kaikessa Emyn
retkitoiminnassa.
Velloon pääset menellä internetosoitteeseen vello.fi/emyry tai linkin kautta emy.fi -sivulta. Sitten selaat Emyn Vellosta sen toiminnon, johon
olet aikeissa tulla, ja seuraat ohjeita. Emyn ohjaajat näkevät ilmoittautuneiden tiedot kirjautumalla Velloon.
Muut eivät tietojasi näe. Esimerkiksi retkelle lähtevä ohjaajan tarkistaa, kuinka monta osallistujaa on lähdössä
mukaan. Vellosta hän näkee, mitä allergioita tai erityisruokavalioita eväiden laittamisessa on huomioitava tai
montako pääsylippua on varattava. Puhelinnumeroiden
tai sähköpostiosoitteiden tietämisen kautta ohjaaja saa
vieläpä lähetettyä viime hetken tarkennuksen koko porukalle "Hei Emyn hepparetkelle lähtijä :) Muista vesipullo ja hellehattu mukaan, huomenna nähdään! Terveisin,
Tiina".

Vellon kautta. Hakuajan jälkeen ilmoitamme sitten kaikille hakeneille leirille mukaan mahtumisesta.
Ennen vanhaan keräsimme osallistujalistoja Emyn kohtaamispaikkojen ilmoitustauluille tai puhelimitse työntekijöille. Nyt keräämme tiedot Velloon. Ei sen kummempaa. Ilmoittautumisen voi hoitaa Vellon kautta
mihin aikaan tahansa, se ei vaadi paikalle tuloa eikä kenenkään tavoittamista.

Mitä sitten, jos en käytä internettiä?

Ei se mitään. Jos sinulla ei ole pääsyä nettipalveluihin tai
kohtaat muita mahdollisia esteitä tai hankaluuksia Vellon kanssa, saat apua Emystä. Emyn työntekijät auttavat kyllä mielellään sinua ilmoittautumisten kanssa niin
kohtaamispaikoissa aukioloaikoina kuin puhelimitsekin.
Pyydät vaan!

Leirillekin hakeudutaan Vellon kautta. Emyn leiritoimintaan mukaan haluavat saavat ilmoittaa kiinnostuksensa

Velloon perehdytti Tiina

Emy on tukinetissä
Emy on liittynyt mukaan Tukinettiin. Tule mukaan chattiimme! Tukinet.net-verkkosivuilta löydät palveluita, joiden tarkoituksena on
ihmisen auttaminen, tuen tarjoaminen sitä tarvitseville ja kokemusten jakaminen. Tukinetin teemojen kautta voit tutustua sinua koskettaviin aiheisiin, osallistua ryhmächatteihin
tai kahdenkeskisiin chatteihin, ottaa osaa ryhmäkeskusteluihin tai saada henkilökohtaisen tukihenkilön. Keskustelu
helpottaa. Tällä hetkellä Tukinetissä palveluita tuottaa ja tarjoaa yli 90 kolmannella sektorilla toimivaa yksikköä. Palveluja voi käyttää anonyymisti ja maksutta. Tukinetin ylläpidosta vastaa MIELI Suomen Mielenterveys ry.
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Runot
Unet piirtyvät
Tasolle
Kristallipeileille Tajunta kiertyvästä ympyrästä
Etenevästä spiraalista
Aika
Nukahtaa

Heinäkuu
Taas pujotellaan heinäkorteen
metsämansikoita
ja mustikoita.
Aurinko polttaa
jalkojen alla
Kesän kukkaset
kukkii kaikkialla.
Järvet säihkyvät sinisinä.
On kesälomien aika,
Heinäkuussa keskikesän taika.
Aamukaste kimmeltää ruohikko
paljain jaloin on hyvä olla.

Olli Salokangas

Lokkien vaimeat kirkaisut
etääntyvät uneen
välkkyvien vesien
		metsien
muistikuvia lainehtimassa
äärettömyydessä
laineet valikoivat
kiviä rannalla
maisema
kirkastuu

Emylle: Tuula Viljasalo

Olli Salokangas
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Näkökulma
Ympäristö vaikuttaa hyvinvointiimme
Olemme arjessa jatkuvasti osana niin sosiaalista, fyysistä kuin omaa kulttuurista ympäristöämme. Tällä on vaikutus hyvinvointiimme, niin erilaisina mahdollisuuksina
kuin rajoituksinakin.
Eri ikävaiheet, elämäntilanteet, mieltymykset
ja elämäntapamme vaikuttavat omalta osaltaan siihen
millaisen ympäristön koemme viihtyisäksi. Esteettinen,
vuorovaikutusta lisäävä, turvallinen, esteetön ja palveluiltaan toiminnallinen ympäristö tukee omalta osaltaan henkistä hyvinvointiamme. Hyvinvointia lisäävät
muun muassa turvallisuuden tunnetta tukevat järjestelyt. (Mieli ry). Tästä hyvänä esimerkkinä Emyn syrjinnästä vapaan alueen periaate.

Kun aloitin sosionomiopintoihini kuuluvan harjoittelun Emyssä kesäkuun alussa pohdin sitä, kuinka
kevään etätöistä pidempiin työpäiviin siirtyminen tulee
vaikuttamaan jaksamiseeni omassa arjessani. Ensimmäisinä viikkoina vietin paljon aikaa Lilla Karyllissä. Jo ensimmäisinä päivinä huomasin kuinka paljon vähemmän
rasittunut olinkaan uudesta tilanteesta, kun alun perin
olin kuvitellut. Ennemminkin sain voimaa omaan arkeeni Emyssä vietetyistä päivistä. Ilahduin siitä kuinka turvalliselta ja vastaanottavalta ilmapiiri, ja ihmiset Emyssä
tuntuivat jo heti ensimetreistä lähtien.
Nautin kovasti myös Lilla Karyllin omaa silmääni paljon miellyttävästä estetiikasta ja vanhasta pihapiiristä. Se kuinka lämpimästi emyläiset kohtaavat ihmisiä
teki itseeni suuren vaikutuksen. Tämä kaikki sai minut
pohtimaan ympäristön vaikutusta hyvinvointiimme. Sitä kuinka avoin, turvallinen, vastaanottava ja esteettien
ympäristö voi vaikuttaa valtavan paljon omaan kokemusmaailmaan ja arjen voimavaroihin.
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Luonnon läheisyys on myös asia, jonka moni kokee rauhoittavana ja elvyttävänä. Tutkimuksissa on todettu, että omassa mielipaikassaan ihminen kykenee
säätelemään omaa olotilaansa terveyttä edistävään
suuntaan. Moni kokee ajatuksiensa selkiytyvän ja mielen tyhjenevän. (Mieli ry). Emyssäkin suunnataan usein
retkille luontoon.

Kiitokset ja terveiset opiskelijalta
Siinä se kymmenen viikkoa taas
vierähti ja harjoittelujaksoni Emyssä
päättyi! Vaikka korona-aika laittoikin
kapuloita rattaisiin, niin oli onni, että
pääsin harjoitteluun Emyyn. Olin
mukana toiminnassa niin etänä kuin
paikan päällekin.

Itse koen jo Lilla Karyllin pihapiirin erittäin rauhoittavana ja itselleni voimia tuovana elementtinä harjoittelupäivien aikana. Itselleni on jäänyt tästä harjoittelusta arvokas havainto siitä, että pyrin jatkossakin
mahdollisuuksieni mukaan vaikuttamaan siihen millaisessa sosiaalisessa ja esteettisessä ympäristössä vietän
arkeani.
Monelle olen tämän jo kertonutkin, mutta olen todella iloinen siitä, että saan viettää kesän juuri emyläisten
kanssa.

Teillä on tosi hieno porukka, johon oli ilo
tutustua. Tulen kyllä joku kerta teitä
moikkaamaan ja vaihtamaan kuulumisia.

Teksti ja kuvat:
Anni
Sosionomiopiskelija
Laurea-ammattikorkeakoulu

Oikein mukavaa loppukesää
ja syksyn odottelua!
Toivottelee Tapsa-opiskelija

Lähde:
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/
ymp%C3%A4rist%C3%B6-vaikuttaa-mieleen
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Tuu messiin! Emyn hanke 18-32-vuotiaille
Hei hoi!
Nyt elokuussa hankkeen työntekijöiden lomat
on pikkuhiljaa lomailtu pois, ja syyskauden toimintaa aletaan käynnistellä! Koska viime keväältä peruuntui paljon hauskaa, päätettiin
Artun kanssa siirtää kaikki se hauska tähän syksylle. Odotettavissa onkin siis sekä tuttuja että
uusia juttuja pitkin syksyä, ja niin ryhmiä kuin
tapahtumiakin!
Elokuussa vielä hankkeen osalta heräillään kesäunilta. Jos siis kaipaat tekemistä, lukaise tämä
tiedote ja osallistu kaikenikäisten toimintaan!
Tiedossa on jo elokuussa vaikka mitä, kurkkaa
vaikka retkitoiminta lehden sivulta 3.
Syyskuun alussa käynnistyvät mm. ennestään
tutut ryhmät:
•
•
•
•
•

Roolipeliryhmät
Taideryhmä
Kamuryhmä
Kuntosaliryhmä
Lautapeliryhmä

Ryhmien tarkat ajat julkaistaan syyskuun alussa ilmestyvässä ryhmäkalenterissa, uutiskirjeessä, nettisivuilla, Discordissa ja seuraavassa tiedotteessa. Samoin kaikista tapahtumista ja muusta toiminnasta ilmoitetaan kyseisissä informaatiokanavissa! Laita ne seurantaan, samoin kuin meidän somet (FB ja IG @EMYmessissa) ja tilaa uutiskirje laittamalla s-postia osoitteeseen messissa@emy.fi.
Olotilat palaavat tutuille ohjelmapaikoilleen, eli syyskuun 3. päivästä alkaen to-pe klo 15-19. Aktivoidumme kesän
rauhoittumisen jälkeen myös Discordissa elokuussa, joten piipahda morjenstamassa meitä ja muita nuoria aikuisia
myös siellä! Discordissa voit pelailla, jutella ja yleisesti hengailla mukavien tyyppien kanssa, skannaa itsesi messiin
tästä:

Nyt jos koskaan on myös loistava hetki ehdottaa meille toimintaa! Kaikenlaisia ideoita ja toiveita syksyn toiminnan
suhteen otetaan ilolla vastaan, käy heittämässä meitä ideoilla meidän nettisivuilla emy.fi/nuoret-aikuiset. Arvostetaan ideoiden lisäksi myös palautetta, sitäkin saa antaa!
Tervetuloa messiin niin uudet kuin tututkin tyypit, sekä toimimaan että kehittämään toimintaa <3
Nähdään syyskuussa!
Messissä nyt ja koko syyskauden, Arttu & Neeni
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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. Arvomme ovat jäsenlähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja
toiminnallisuus. Kuka tahansa voi liittyä Emyn jäseneksi tai vaikka kannatusjäseneksi!
Yhdistyksen jäsenyys
Vuodelle 2020 jäsenmaksu on 23 € ja kannatusjäsenmaksu on 100 €. Jäsenmaksu kattaa yhden kalenterivuoden kerrallaan. Jäsenet saavat EMY-tiedotteen postitse kotiin. Emyn jäsenet ovat myös Mielenterveyden keskusliiton jäseniä. Lisätietoja yhdistyksestä ja jäsenyydestä: emy.fi/yhdistys.
Emyn pankkiyhteys
Helsingin OP pankki Oyj, IBAN-tilinumero: FI44 5780 4120 0578 46, BIC-koodi OKOYFIHH. Maksaessasi jäsenmaksua
Emyn tilille, laitathan viestikenttään nimesi ja yhteystietosi!

www.emy.fi
espoonmielenterveys(at)emy.fi
sosiaalinen media: @emyespoo

Luottamus- ja toimihenkilöt
Puheenjohtaja		
Varapuheenjohtaja
Toiminnanjohtaja
Toiminnanohjaaja
Toiminnanohjaaja
Toiminnanohjaaja
Ohjaaja			
Ohjaaja			
Järjestötyöntekijä
Järjestötyöntekijä
Järjestötyöntekijä
Järjestötyöntekijä
Järjestötyöntekijä

Tomi Ojala
Eeva Räty
Kaj Järvisalo 		
Tiina Pajula 		
Virpi Guttorm		
Arttu Pöyhtäri		
Neeni Luukkonen
Saara Arkimo		
Eeva Leinonen		
Minna Kettunen
Tiia Hachad		
Kari Vironen		
Jouni Laakkonen

p. 050 552 1049		
p. 050 310 7987		
p. 050 310 7981		
p. 050 312 5193		
p. 050 310 7982		
p. 050 312 5192
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
arttu.poyhtari(at)emy.fi
neeni.luukkonen@emy.fi
saara.arkimo(at)emy.fi
eeva.leinonen(at)emy.fi
minna.kettunen(at)emy.fi
tiia.hachad(at)emy.fi
kari.vironen(at)emy.fi

Kaikukortti on kortti, jolla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja
kurssipaikkoja Kaikukortti-verkostojen kulttuurikohteisiin. Kaikukortti on henkilökohtainen eikä se maksa mitään.
Voit saada Kaikukortin, jos käytät asiakkaana palveluita sellaiselta
sosiaali- ja terveysalan toimijalta, joka on mukana Kaikukortti-toiminnassa (Emy ry) ja olet tiukassa rahatilanteessa etkä voi siitä syystä hankkia pääsylippuja tai kurssipaikkoja ja olet vähintään 16-vuotias. Taloudellisesti tiukilla
eläville Emyn toimintaan osallistuville Kaikukortteja myöntävät Saara Arkimo, Virpi Guttorm ja Tiina Pajula.
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