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Emyn heinäkuu on retkien aikaa!

Suomen suvi antaa parastaan ja lähiluonto kukoistaa. 
Espoo on jopa yllättävänkin täynnä toinen toistaan kau-
niimpia tai mielenkiintoisempia paikkoja, oivia retki-
kohteita. Kun muistamme pitää turvavälit toisiimme 
ja noudatamme hyvää käsihygieniaa käsipesuineen ja 
käsideseineen sekä jäämme pienenkin flunssan vuok-
si kotiin, on ulkona vieläpä melko turvallista kokoon-
tua. Kutsun sinut siis mukaan Emyn retkitoimintaan, 
tule kanssamme viettämään kesää ja nauttimaan siitä 
yhdessä!
 Heinäkuun ohjelmistoon kuuluu uutena viikoit-
tainen ulkopeliryhmä. Ryhmä kokoontuu Espoon kes-
kuksessa vaihtelevien pelien merkeissä torstaisin klo 
13.30. Pysyväksi ajateltu Virtuaalikohtaamispaikka jat-
kaa myös toimintaansa. Heinäkuussa rupatellaan jo tut-
tuun tapaan Discordissa ja etäryhmätoimintaakin on 
tarjolla.
 Valitettavasti leiritoiminta on tältä kesältä pe-
ruttu. Jos koronavirustilanteen suhteen ei Suomessa tu-
le takapakkia, järjestämme leiritoimintaa Emyssä jälleen 
syksyllä. Syksyllä olisi tarkoitus myös palata arkeen ryh-
mätoiminnan, talkootoiminnan ja laajempien aukiolo-
aikojen suhteen. Tuoreimman tiedon voi aina tarkistaa 
emy.fi -sivuilta. Pääasiassa Emyn toimintatiedot julkais-
taan aina kuukausi kerrallaan tiedotteessa.
  Nyt heinäkuussa voimme kuitenkin jo luopua 

monista koronarajoi-
tuksista. Enää ei tar-
vitse käyttää maskeja 
Emyn kohtaamispai-
koissa eikä kohtaa-
mispaikkaan tulevien 
tarvitse ilmoittautua. 
Luethan tarkennuk-
set Emyn kohtaamis-
paikkojen toimintata-
voista, periaatteista ja 
aukioloajoista sivuilta 
4-5.

Turvallista
ja hyvää
kesää sinulle
toivottaen,

Tiina :)
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Palaute: tiina.pajula(at)emy.fi p. 050 310 7987
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Y-tunnus: 0678820-6
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Emyn löydät myös Facebookista
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Aineisto on tervetullutta! Aineisto tulee toimittaa edel-
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   Kansikuva: Sanna H.

Lähetä aloitteesi, toiveesi tai ideasi Emylle
emy.fi -sivujen aloitelomakkeella!

Emyn kuulumisia

3.7. Piknikille Espoon keskukseen

9.7. Retkelle Auroranpuistoon

14.7. Retkelle Hanikkaan

16.7. Retkelle Pentalaan

17.7. Syvyydestä valoon 
- kokemuskertomus

22.7. Retkelle Nuuksioon

23.7. Krokettia joka torstain 
pihapeliryhmässä

29.7. Minigolfia pelaamaan

1.8. Elokuun tiedote ilmestyy; 
uusi kuu, uudet kujeet!
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Lämpimästi tervetuloa 
mukaan Emyn retkille. 

Muistathan ilmoittautua 
mukaan Vellon kautta!

Piknikille Espoon keskukseen 
Perjantaina 3.7. lähdetään pikni-
kille Espoonjoen varteen. Kävel-
lään lyhyt lenkki, syödään Emyn 
tarjoamat eväät ja jutellaan mu-
kavia. Ilmoittaudu mukaan vii-
meistään 2.7. Kokoontuminen 
piknikkiä varten Lilla Karyllin pi-
halla pe 3.7. klo 11.30. Mukana 
Tapsa-opiskelija.

Historiaretki ja puistopiknik 
Auroran puistossa

Torstaina 9.7. tutustutaan Träs-
kendan puistoon ja sen historiaan 
yhdessä perehtyen sekä syödään 
puistossa Emyn tarjoamat eväät. 
Tapaaminen retkeä varten bussi-
pysäkillä nimeltä Träskändanristi 
(pysäkkitunnus: E6332) klo 14.15. 
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 
ke 8.7. Mukana Tiina Pajula.

Luontopolulle ja grillaamaan 
Hanikkaan

Tiistaina 14.7. tehdään retki Hanikan 
luontopolulle. Kävellään lyhennetty 
lenkki luontopolulla ja grillataan mak-
karaa yhdessä. Ilmoittaudu mukaan 
viimeistään 13.7. Kokoontuminen 
Hanikan virkistyskeskuksen* pihalla 
klo 14 (*keskus on Edistian ja se löytyy 
Soukan ja Suvisaariston yhdistävän 
sillan vierestä osoitteesta Matasaa-
rentie 1). Mukana Tapsa-opiskelija.

Retkipäivä Pentalassa
Torstaina 16.7. tehdään retki saaristo-
laismuseo Pentalaan. Pentalaan  pää-
semme saaristoveneellä Kivenlah-
den Marinsatamasta, jossa tapaamme 
torstaina 16.9. klo 9.45. Sitovat ilmoit-
tautumiset viimeistään 14.7. Retki on 
osallistujille maksuton. Emy tarjoaa 
retkellä syötävät eväät, mutta otathan 
oman juomapullon mukaan. Ja otat-
han myös uikkarit mukaan, jos uinti 
kiinnostaa! Mukana Tiina Pajula.

Maahisenkierros Nuuksiossa
Keskiviikkona 22.7. tehdään retki 
Nuuksioon. Maahisenkierros on 2 km 
pituinen rengasreitti, joka kulkee Sol-
vallan urheilukentän laitaa kauniissa 
maisemissa. Retkeä varten kokoon-
numme Lilla Karyllin pihalla klo 13. Il-
moittauduthan viimeistään 21.7. Mu-
kaan retkelle lähtevät Anni-opiskelija 
ja Katja-vapaaehtoinen.

Minigolfia Espoonlahdessa
Keskiviikkona 29.7. menemme yhdes-
sä pelaamaan minigolfia. Tapaami-
nen Minigolf Kivenlahden (Espoon-
lahdenranta1) luona klo 13. Mukaan 
lähtee Anni-opiskelija, jonka tunnis-
tat hänen kädessään olevasta Emyn 
tiedotteesta, ellet ole muuten häntä 
jo tavannut. Ilmoittaudu viimeistään 
retkipäivän aamuna.  

Elokuussa retkeillään lisää
Emyn elokuun ohjelmistoon on suun-
nitteilla luontoretkeilyä ja vierailua 
hevostallilla. Katsotaan, mitä muuta 
elokuu tuo tullessaan. Toiveita ja eh-
dotuksia sopii esittää Emyn verkkosi-
vuilla olevan lomakkeen kautta.

Kulttuuri- ja yleisurheilupäivät 
on peruttu

Mielenterveyden keskusliiton Kult-
tuuri- ja yleisurheilupäivät on peruttu 
koronaviruksen leviämisen ehkäise-
miseksi. Päivien piti olla 28.-30.8.2020 
Nastolassa.

Retkeillään yhdessä

 Retkien heinäkuu on täällä! Emyn heinäkuun retket ovat kaikille 
avoimia ja maksuttomia. Retkille pukeudutaan sään mukaan. Oma vesipul-
lo sekä suojautuminen auringolta ja sateelta kannattaa muistaa. Runsaan 
sateisella säällä perumme retken, ellemme sitten keksi jotakin korvaavaa, 
retkestä riippuen.
 Ilmoittautuminen kaikille heinäkuun retkille tapahtuu viime 
kuussa tutuksi tulleen Vellon kautta (vello.fi/emyry tai linkillä Emyn ko-
tivisuilta emy.fi/retket). Kun jätät ilmoittautuessasi myös puhelinnumerosi, 
saamme sinut tavoitettua mahdollisten muutosten tai tarkennusten viesti-
mistä varten. Soittele Tapsalle p. 050 310 7985, jos ilmoittautuminen ei jos-
tain syystä onnistu. Huomioithan retken ilmoituksen yhteydessä mainitut 
ilmoittautumisajat ("ilmoittaudu viimeistään...").
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Kohtaamispaikka 
Meriemy
Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09–863 2031
• Heinäkuu 2020 avoinna 

arkisin klo 9.30-11.30 ja 13-15

Kohtaamispaikka 
Lilla Karyll
Pappilantie 7,    
Espoon keskus
p. 09–859 2057 
• Heinäkuu 2020 avoinna     

arkisin klo 9.30-11.30 ja 13-15
Lilla Karyll on vuonna 1902 rakennettu, yhdistyksen 
90-luvulla kunnostama puuhuvila omalla pihalla Es-
poon keskuksen Pappilanmäellä, kivenheiton pääs-
sä Espoon keskuksen asemasta ja Espoon vanhasta 
tuomiokirkosta.

Meriemy sijaitsee Ala-Kivenlahden ostoskeskuksessa, 
noin viiden minuutin kävelymatkan päässä Kivenlahden 
merimaisemasta. Kävelykadun varrella sijaitsevaan ka-
tutason kohtaamispaikkaan on helppo piipahtaa moik-
kaamaan, nauttimaan kupillinen kahvia, lukemaan päi-
vän lehti tai vaikka surff aamaan netissä. 

Heinäkuussa voit taas tulla Emyn kohtaamispaikkoihin ilman ilmoittautumista etukä-

teen eikä maskipakkoakaan enää ole. Luethan tämän aukeaman kuitenkin ensin.

        Tervetuloa Emyyn!

Emyn kohtaamispaikat heinäkuussa

Kohtaamispaikka ja
ryhmätila Valoemy
Maapallonkatu 8 E-F, Espoo. Huomaathan, että 
sisäänkäynti on Maapallonkujan puolella taloa.

• Heinäkuun ajan Valoemy on suljettuna

Valoemy on Emyn uusin ja valoisin kohtaamispaikka 
Espoon Olarissa, Kuitinmäessä. Suurin osa viikosta Va-
loemy on ryhmätoiminnan käytössä. Valoemyssä jär-
jesteään myös avoimia ovia. Avoimien ovien aikoina 
voit piipahtaa Valoemyyn kahville, tapaamaan muita tai 
vaikka tutustumaan Emyyn.

Ohjeet Virtuaaliemyyn liittymiseksi

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

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”.

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

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

6. Ala keskustella kirjoittamalla viestikenttään. Saat tar-
vittaessa lisäapuja paikalla olevilta.

Virtuaaliemy

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

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

Kohtaamispaikkaan voit tulla ilman ennakkoon 
ilmoittautumista

Kesäkuussa käyttöön otettua ennakkoon ilmoittautu-
mista Emyn kohtaamispaikkojen toimintaan ei enää 
toteuteta.  Ilmoittautumisia ei siis enää tarvita. Heinä-
kuussa Lilla Karyll ja Meriemy ovat avoinna arkisin klo 
9.30-11.30 ja klo 13-15.

Maskeja ei nyt tarvita ja nyt saa taas kulkea 
kohtaamispaikkojen välillä vapaasti

Kesäkuussa meillä oli käytössä maskipakko Emyn koh-
taamispaikoissa. Jos koronavirustilanne säilyy Suomes-
sa yhtä hyvänä kuin se on nyt kesäkuun lopulla, emme 
enää vaadi maskien pukemista vaan voimme olla nor-
maalisti. Emme myöskään enää rajoita osallistumista eri 
kohtaamispaikkojen tai puutarhan toimintaan, voit kul-
kea mielesi mukaan vapaasti Emyn eri toiminnoissa.

Flunssaisena ei voi osallistua
Nyt elämme aikaa, jolloin kotiin on syytä jäädä pienem-
mässäkin flunssassa. Varmasti itse tiedät parhaiten, mil-
loin on kyseessä tuttu allergiasi ja milloin tauti. Jääthän 
kotiin turvallisuussyistä aina vähänkään epävarmoissa 
tilanteissa tai flunssaisena. Mahdolliset koronavirusepäi-
lyt on myös syytä selvittää terveydenhuollon kanssa. Es-
poon kaupungin verkkosivut neuvovat, että jos epäilet 
koronavirustartuntaa, soita Espoon koronaneuvontaan 
p. 09 816 34600 (ma-pe klo 7–18) tai muina aikoina Päi-
vystysapuun, p. 116 117.

Huolehdimme turvaväleistä
Niin kohtaamispaikoissa sisällä kuin retkillä ja ryhmis-
sä säilytämme suositusten mukaiset turvavälit (1-2 met-
riä). Emme myöskään halaa, emmekä kättele. Sisätiloissa 
noudatamme rajoitettuja osallistujamääriä, jotta turva-
välit onnistuvat. Olemme laskeneet, että turvavälit huo-
mioiden Meriemyyn mahtuu 7 henkilöä ja Lilla Karylliin 
13 henkilöä.

Tällä sivulla kerrotaan, mitä teemme Emyssä koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Pesemme ja desinfioimme käsiämme

Emyn kohtaamispaikkoihin sisälle saavuttaessa menem-
me heti aluksi pesemään kätemme saippualla ja hie-
romme saippuaa käsissämme ainakin 20 sekunnin ajan. 
Lisäksi käytämme käsidesiä. Käsien pesemisestä muistu-
tamme toisiamme tarpeen mukaan.

Pienet asiat merkitsevät ja kaikki ovat 
tervetulleita mukaan

Emyn työntekijät siivoavat kohtaamispaikat kaksi kertaa 
aukiolopäivän aikana. Tehokkaalla siivouksella ja yhteis-
vastuullisesti huolehdittavalla hyvällä käsihygienialla 
pyrimme turvalliseen yhdessäoloon. Kohtaamispaikko-
jen tietokoneita käytämme kumihansikkaat käsissä. Kah-
vi tarjoillaan vielä ainakin heinäkuun ajan työntekijöi-
den toimesta pahvimukeista maksutta. Riskiryhmät ja 
+70-vuotiaat ovat yhtä tervetulleita toimintaamme kuin 
kaikki muutkin, mutta suosittelemme kutakin noudatta-
maan mahdollisia itseä koskevia ajankohtaisia suosituk-
sia (thl.fi).

Jos sitten kuitenkin
Pyydämme jokaista toimintaamme osallistuvaa jättä-
mään yhteystiedot meille mahdollisen tartuntaketjujen 
jäljittämistä varten. Yhteystiedot jätetään luottamuksel-
lisesti lomakkeella Emyn läsnäolevalle työntekijälle. Tie-
tojen jättäminen on vapaaehtoista. Säilytämme ainakin 
kaksi viikkoa tiedon siitä, ketkä kaikki ovat olleet paikal-
la kohtaamispaikoissamme ja milloin. Tarvittaessa saam-
me lisäohjeita terveysviranomaisilta.

Turvallisuuden vuoksi
Tämä kaikki tehdään turvallisuuden vuoksi. Toivottavas-
ti voimme kaikki sitoutua näihin pelisääntöihin ja onnis-
tumme silti toteuttamaan turvallisesti mielenterveyttä 
tukevaa mukavaa toimintaa ja yhdessäoloa. Jos Suomen 
koronavirustilanteeseen tulee takapakkia ja joudumme 
siksi muuttamaan toimintatapoja, kerromme siitä emy.fi 
sivulla sekä suullisesti kohtaamispaikoissa.
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Emyn ryhmätoiminta heinäkuu 2020

Levyraati etänä
Levyraati kokoontuu viikoittain 
maanantaisin 20.7. saakka klo 11 
Virtuaaliemyssä eli Discord-alustal-
la Emyn palvelimella. Levyraati to-
teutetaan videoyhteydellä, mut-
ta voit tulla mukaan myös pelkällä 
äänellä. Soitettavat kappaleet et-
simme internetistä, kuten Youtu-
besta tai Yle Areenasta. Jokainen 
saa valita yhden kappaleen sekä 
kommentoida ja arvostella vuorol-
laan kunkin kappaleen. Ilmoittau-
du mukaan Virtuaaliemyssä käyt-
täjälle Tapsa Harkassa, joka kutsuu 
osallistujat koolle. Lisäohjeita tai 
apua osallistumiseen on myös tar-
jolla. Tervetuloa mukaan!

Olohuone etänä
Olohuoneessa kokoonnutaan ja 
kohdataan toisia etänä videoyhtey-
dellä tai pelkällä äänellä kaksi ker-
taa viikossa Virtuaaliemyssä (Dis-
cord): tiistaina ja torstaina klo 14. 
Keskustelu on vapaata samaan tyy-
liin kuin Emyn perinteisten koh-
taamispaikkojen olohuoneissa. 
Olohuone tarjoaa vertaistukea ja 
mahdollisuuden tavata muita emy-
läisiä. Heinäkuussa on mukana 
Emyn vapaaehtoinen Pekka, jolle 
voit ilmoittautua mukaan Virtuaali-
emyssä käyttäjälle Pekka.

Jalkapalloa ulkokentillä
Jalkapalloa pelataan kaksi kertaa 
viikossa. Pelaaminen on maksuton-
ta ja pääasiana on hauskanpito. 
Kaikki kiinnostuneet taidoista riip-
pumatta mukaan pelaamaan! Tie-
dustelut Kaj Järvisalo, p. 050 552 
1049. Kesäkauden treenit:
• Laaksolahden tekonurmi maa-

nantaisin klo 15.30-17
• Keski-Espoon tekonurmi tors-

taisin klo 16-17.30

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

Ethän tupsahda puutarhalle ilman ennakkoilmoittautumista!

Toimintaa puutarhalla

Emyn ryhmätoiminta vilkastuu perinteiseen tapaan jälleen syyskuussa!

Ulkopelejä Lilla Karyllin pihapiirissä
Pelataan yhdessä pihapelejä joka torstai klo 13.30, tervetuloa mukaan! Peleissä mukana opiske-
lija-Anni tai Virpi Guttorm. Peliryhmää varten ei tarvitse ennakkoon ilmoittautua. Pelaamme leik-
kimielisesti seuraavan aikataulun mukaisesti: Perehdytämme pelin sääntöihin ja saatamme sovel-
taa toimintaa siten, että pelaaminen on entistäkin turvallisempaa. Huomioidaan yhdessä myös 
turvavälit. Tule rohkeasti mukaan.
• 2.7. mölkkyä
• 9.7. petankkia
• 16.7. tikanheittoa
• 23.7. krokettia
• 30.7. mölkkyä



7

Tervetuloa kuuntelemaan kokemusasiantuntijaopiskelijan tarinaa. Kertomus on tositarina siitä, kuinka syvyydestä 
pääsikin lopulta valoon. Tarina kerrotaan etänä eli tarina jaetaan Google Meet -etäyhteyttä käyttäen perjantaina 
17.7.2020 klo 12.30 alkaen. Osallistumislinkki aukeaa 15 minuuttia ennen, joten ehdimme ennen tarinan alkua 
testata yhteytemme. Tiedustelut ja neuvonta tarvittaessa Tiina Pajula p. 050 310 7987.

Linkki tapaamista varten:
https://meet.google.com/npq-xukp-vvw

Ohje:
1. Kirjoita edellä mainittu linkki tapaamista varten internetselaimen osoiteriville (tai mene emy.fi ja seuraa linkkiä 
sieltä. Linkki löytyy etusivulta, kun selaat riittävästi sivua alas).
2. Linkin avaamisen jälkeen voit “eteisessä” säätää äänen ja kuvan, ja sen jälkeen liittyä videoneuvotteluun. Voit tul-
la kuulolle laittamatta omaa kameraa tai omaa mikrofonia päälle. Voit myös tulla mukaan kuvalla ja/tai äänellä. Ihan 
kuinka haluat! Kokouksen aikanakin voit sulkea tai avata mikin/kameran viemällä hiiren ruudun alareunaan.
Osallistuminen ei vaadi lisäosien asentamista tai tunnuksia. 

Syvyydestä valoon -kokemustarina

Haluatko mukaan kaveriporukkaan?

Me Emyssä yhdistämme ihmisiä 3-4 henkilön kaveriporukoihin. Ajatuksena vähentää yksinäisyyttä.

Ihmiset voivat tavata ja tutustua, jutel-
la vaikkapa kahvikupposen äärellä. Yh-
dessä voi lähteä vaikka pienelle retkelle. 
Mahdollista on myös käydä vaikka Kai-
kukorttikohteissa yhdessä. Tai voimme 
keksiä jotain muuta mukavaa ja poruk-
kaa yhdistävää.

 Kaveriporukat tai vertaiskaverit 
toimivat toisilleen vapaaehtoisena ma-
talan kynnyksen vertaistukena – koh-
taavat toisensa ihmisenä, vertaisena.

 Saat lisätietoa toiminnasta Vir-
pin kautta. Heinäkuussa Virpi lomai-
lee, joten laitathan ensin tekstiviestin ja 
odota Virpin soittoa. Puhelinnumero on 
050 310 7981.

Kuva on Emyn Nuuksion retkeltä kesältä 2019. Kuvan otti Olavi.
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Emyn yhteistyökumppanien toimintaa

• 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 elintarvik-
keita Keski-Espoon alueen vähävaraisille arkipäi-
visin ajanvarauksella. Voit soittaa arkisin klo 9 - 12 
välillä nroon 0400 401 114 ja varata henkilökohtai-
sen 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 toimintaoh-
jeet kunkin eri toimijan nettisivuilta tms.

• Espoon me-talon toiminnan ajankohtainen tieto: 
facebook.com/Metaloespoo/

• Raitin Pysäkki on suljettuna ainakin heinäkuun.
• Asukastalo Kylämaja on suljettuna heinäkuun.

www.mielenterveystalo.fi
Tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita,
oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja.
www.terveyskyla.fi/vertaistalo
Konkreettisia vinkkejä ja yhteystietoja
potilasyhdistysten vertaistukipalveluihin,
kokemustarinoita sekä vertaisvideoita.
www.uusimaalaiset.fi
Tutustu yhteisöihin ja yhdistyksiin.
Mitä kaikkea sitä onkaan?

Espoonlahden seurakunta
Diakonian palveluajat (taloudellinen tuki ja keskus-
teluapu) heinäkuussa ma klo 13–14 p. 09 8050 6638. 
Elokuussa ma klo 9-10 p. 09 8050 6638 ja to klo 9–10 p. 
09 8050 6738.

Kaikkien Espoon seurakuntien työntekijöiden yhteys-
tiedot osoitteesta www.espoonseurakunnat.fi/yhteys-
tiedot. Sähköinen ajanvaraus verkkosivujen oikeassa 
ylänurkassa.

Kaipaatko tukea elämäntilanteessasi?
Älä jää yksin. Voit ottaa yhteyttä seurakunnan työn-
tekijöihin, kun tunnet tarvitsevasi kahdenkeskistä, 
luottamuksellista keskustelua ja muuta tukea. Sinun 
henkilökohtaisissa asioissasi kirkon työntekijöitä sitoo 
ehdoton vaitiolovelvollisuus.

www.espoonseurakunnat.fi/apua-ja-tukea

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

 Tukea seurakunnista

  Ruoka-apua arkeen  Moni paikka on nyt suljettuna

  Verkkosivuja

Järjestättekö maksutonta ja avointa toimintaa Espoon alueella?

Haluatteko ilmoittaa toiminnastanne tässä?

Ota yhteyttä tiina.pajula(at)emy.fi
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 Tukea seurakunnista

Emyllä on kahvio ja kahviossa on näyttelytilaa

Emy on mukana Tukinetissä

Emy on liittynyt mukaan Tukinettiin. Tule mukaan chattiimme! Tukinet.net-verkkosivuilta 
löydät palveluita, joiden tarkoituksena on ihmisen auttaminen, tuen tarjoaminen sitä tarvit-
seville ja kokemusten jakaminen. Tukinetin teemojen kautta voit tutustua sinua kosketta-
viin aiheisiin, osallistua ryhmächatteihin tai kahdenkeskisiin chatteihin, ottaa osaa ryhmä-
keskusteluihin tai saada henkilökohtaisen tukihenkilön. Keskustelu helpottaa. Tällä hetkellä 
Tukinetissä palveluita tuottaa ja tarjoaa yli 90 kolmannella sektorilla toimivaa yksikköä. Pal-
veluja voi käyttää anonyymisti ja maksutta. Tukinetin ylläpidosta vastaa MIELI Suomen Mie-
lenterveys ry.

 Moni paikka on nyt suljettuna

Hei kaikki taiteen ystävät!

Onko sinulla taidetta jota haluaisit tuoda esille?
Emy tarjoaa mahdollisuuden järjestää taidenäyttelyjä.
Paikka on Jorvin sairaalan psykiatrian yksikössä Terassi-
kahviossa osoitteessa Turuntie 150 .

Ota meihin yhteyttä niin varataan taidenäyttelylle aika.
Varauksia otetaan vastaan elokuusta lähtien.

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

Ehkäpä jo tiesitkin, että Emyllä 
on Jorvin sairaalassa psykiat-
rian yksikön aulassa vuodesta 
1993 saakka toiminut kaikille 
avoin yleisökahvio. Myynnissä 
on itse leivottuja tuoreita kor-
vapuusteja ja muita leivonnai-
sia, maistuvaa reilun kaupan 
Afri-kahvia sekä teetä. Lisäksi 
tarjolla on limuja, mehua, jää-
telöä, karkkeja ja sen sellais-
ta. Asioimalla kahviossa tuet 
Emyn toimintaa.
 
 Kahvioon on mahdol-
lista päästä harjoittelemaan 
työtä ja eläkkeellä olevia Emyn 
jäseniä otamme kahvioon 
myyjiksi. Tiedustelut kahvio-
toiminnasta Tiia Hachadilta. 

Pikkuruinen perhonen

lensi mun sormelle!

Maistui sille mesivesi,

melkein kuin mehujäälle.
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Emy perustettiin vuonna 1985. Muisteloiden mu-
kaan silloin joukko Jorvin sairaalan potilaita ja työn-
tekijöitä alkoivat miettimään yhdessä, missä ja mi-
ten psykiatrian osastoilla hoitojaksaksoillaan olevat 
potilaat voisivat saada sosiaalista tukea sairaalajak-
sojensa jälkeen. Tuohon aikaan sairaalajaksot olivat 
pidempiä kuin nykyään ja nykyisenkaltaista avohoi-
toa ei vielä ollut. Ensimmäiset vuodet Emyn jäsenet 
kokoontuivat psykiatrian poliklinikoilla sekä seura-
kuntien tiloissa keskustelun ja vertaistuen merkeis-
sä. Ensimmäisten vuosien budjetti koostui lähinnä 
kahvi-ja keksikuluista. Emyn kuukausitiedote ilmes-
tyi aluksi käsinkirjoitettuna ja jäsenille kopioituna 
versiona.

 Ratkaisevasti Emyn toimintaan vaikutti 
vuonna 1989 saatu testamenttilahjoitus, joka mah-
dollisti yhdistyksen ensimmäisen työntekijän palk-
kaamisen. Vuonna 1993 yhdistys sai Espoon kau-
pungilta käyttöönsä oman talon, Lilla Karyllin. Talo 
remontoitiin talkoovoimin käyttökuntoon. Tuon ajan 
talkoisiin juontaakin juurensa Emyn talkooperinne. 
Edellisenä vuonna oli käynnistynyt työtoiminta Jorvin 
Terassikahviossa. Vuosia myöhemmin yhdistys perus-
ti toisen kahviotyötoiminnan paikan, Kahvikulman Au-
rorakotiin. Aurorakodin Kahvikulma suljettiin muutama 
vuosi sitten Aurorakodin toiminnan merkittävien muu-
tosten yhteydessä.

 Emyn toiminta vakiintui 1990-luvulla erilaisil-
la kerho-, ryhmä- ja leiritoiminnoilla ja arkipäivien tal-
kootoiminnalla. Yhteisiä juhlia järjestettiin ja juhlapyhiä 
vietettiin porukalla. Monenlaisten tapahtumien järjes-
tämiseen osallistutaan yhdistyksen esittelemisen, vai-
kuttamistyön ja alueen toimijoiden välisen kumppanuu-
den vahvistamisen merkeissä. Vuonna 2002 yhdistys sai 
RAY:n mahdollistamana vuokrata toisen kohtaamispai-
kan, Kivenlahdessa sijaitsevan Meriemyn. Vuonna 2019 
Emy avasi Espoon Olariin jo kolmannen oman kohtaa-
mispaikkansa, ryhmätoimintaan keskittyvän Valoemyn. 
Tänä vuonna 2020 jo 35-vuotista taivaltaan juhliva yh-
distyksemme on levittäytynyt monille Espoon alueil-
le. Toiveena onkin, että ihmiset niin eripuolilta Espoo-
ta kuin muualtakin löytäisivät mukaan toimintaan niin 
halutessaan.  

Joko tunnet Emyn historian?

Yhdistyksemme juhlii tänä vuonna 35. toimintavuottaan. Hurraa, hurraa, hurraa!

 Hyvin rakentuneesta pohjasta on ollut hyvä ra-
kentaa ja ylläpitää yhdistyksen toimintaa. Toiminnan 
jatkumisen ja kehittämisen on mahdollistanut entisen 
Raha-automaattiyhdistyksen, nykyisen Sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen avustuskeskuksen eli STEAn jakama 
Veikkausvarojen mahdollistama tuki sekä kumppanuus 
Espoon kaupungin kanssa. Avustusta on saatu myös Vio-
la Raninin säätiöltä sekä Kirkkonummen ja Kauniaisten 
kaupungeilta sekä Espoon seurakuntayhtymältä. Avus-
tusten turvin yhdistys on voinut palkata useamman 
työntekijän, jolloin monipuolinen toiminta ja yhdistys-
toiminnan perusrakenteet on voitu turvata. Avustuksis-
ta ja työntekijöistä huolimatta Emyn tärkein voimavara 
on jäsenten ja yhdistyksen toiminnassa mukana olevien 
vapaaehtoinen panos yhteiseen hyvään. Pohjana kaikel-
le on keskinäinen vertaistuki.

 Onko sinulla Emyn historiaan tai viime aikoihin 
liittyviä muisteloita tai tarinoita? Yhdistyksemme juhla-
vuoden kunniaksi olisi hienoa jakaa tarinoita loppuvuo-
den tiedotteissa.
 
Emyn 35-vuotisjuhlia vietetään syyskuussa.
  Lisätietoja seuraavassa tiedotteessa!

Vuosikaudet Lilla Karyllin pihaa reunustanut kaivonrenkaasta 
tehty kukkapenkki sai uuden ilmeen kevään aikana. Viereen 
leviteltiin Meriemyssä maalailtuja kiviä.



11

Runot

Kesällä

Kesällä kesäkalassa

rannalla kuuntelen lainei-

den liplatusta.

On kiva laiskotella.

Koho nykii ja nykii punavalkoisena.

Narraan pikkukaloja,

särkiä ja ahvenia.

aurinkoinen, hiostava kesätunnelma.

Kesällä, kesäkuumalla,

rantakalliolla pyyhkeen päällä,

auringonotossa, uimapuvussa.

Kesällä kasvimaalla,

katselen taimenten kasvamista.

On oma puutarha parvekkeella.

Anne

Aurinko kultasi heinäpellon

keltaiseen ja oranssiin

Heinät heilimöivät

valkoiset lampaat

ruohoa söivät 

Oli toukokuun aamu utuinen

vanha puurakennus nukkui sumussa

Tuli maitoauto maitolaiturille

jätti sinne maitoa tonkan

Kanat jo päästettiin pihamaalle

hevoset ja lehmät

kukin omalle haalle

Oli aamu maaseudulla

Emylle: Tuula Viljasalo
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Näkökulma

Olemme nyt eläneet kolmisen kuukautta poikkeusolois-
sa. Korona, näkymätön uhka. Nyt juhannuksen aikana 
virallisia rajoituksia puretaan. Koko tilanne on tuntunut 
välillä epätodelliselta. Televisiosta tuli koronaan liittyviä 
erikoislähetyksiä, radiosta tuli koronaa, lehtien otsikot 
olivat samaa linjaa.

Sitten alkoivat rajoitukset. Espoon mielenterveysyh-
distyksen kohtaamispaikat suljettiin, kirjastot suljet-
tiin, lapset laittoivat minut karanteeniin. Joka paikka oli 
mahdollinen tartunnan lähde.

Alkuun tilanne oli aika ahdistava. Järki ja tunne eivät 
ensimmäisten viikkojen aikana kulkeneet käsi kädes-
sä. Ymmärsin tilanteen vakavuuden ja rajoituksien tar-
peellisuuden, mutta tunne koki tilanteen menneisyy-
den kautta. Minut on hylätty. Olen tehnyt jotain väärää. 
Tunteen oikaisuun meni jokunen päivä. Piti muistuttaa 
itseäni, mistä tässä tilanteessa on kyse ja opetella erot-
tamaan mennyt ja nykyisyys toisistaan. Onnistuin siinä 
ja ymmärsin samalla rajoittaa sitä, mitä kuuntelin ja luin 
asiasta. Huomasin, että liiallinen tieto loi tuskaa. 

Kuuluin riskiryhmään tupakoinnin ja muiden pienten 
vaivojeni vuoksi. Noudatin sitten riskiryhmille suunnat-
tuja ohjeita. Päivät menivät joten kuten, mutta sitten iski 
yksinäisyyden tunne. Elämä alkoi supistumaan ja arkiru-
tiinit alkoivat jäämään. Huoli maailman muista ihmisistä 
kasvoi. Koulut ja päiväkodit suljettiin, aikuiset jäivät etä-
töihin, en voinut mennä auttamaan lapsia ja lastenlap-
sia, oli avuton ja turhautunut olo. Huoli joistain ihmisistä 
kasvoi enemmän. Osalle heistä soittelin ja toisten kans-
sa viestittelin. 

Sitten alkoi ihmisillä lomautuksia ja irtisanomisia, huo-
lestuin heistäkin. Otin yhteyttä seurakunnan diakonei-
hin. Laadimme Kirkko ja kaupunki -lehteen lyhyen ar-
tikkelin siitä, kuinka toimia, jos oma talous kokee kovia. 
Mielestäni yhteiskunta ei ottanut tähän ajoissa kantaa.
 
Onneksi oli Virtuaaliemy. Liityin siihen heti alkuun. Ei se 
puhumista korvannut, mutta kuitenkin sen kautta sai 
tuuletettua ajatuksiaan. 

En asu yksin, mutta kuitenkin olin päivät yksin kotona 
ja alkoi tuntua, että masennus uhkaa. Emyn työntekijä 
onneksi tarjosi mahdollisuutta keskustella puhelimessa. 
Otin tarjouksen vastaan ja siitä alkoi taas ylämäki. Päivä-
rutiinit parani ja aloin käymään kävelyllä. Tavoitteena oli 
vähintäin kolme kertaa viikossa käydä kävelyllä. Tavoite 
täyttyi ja välillä jopa ylittyi.

Sitten 1.6. koronarajoituksia alettiin purkamaan. Kohtaa-
mispaikat avautuivat tietyin rajoituksin. Kävijämääris-
sä oli kiintiöt ja maskia tuli käyttää. Maskit olivat onnek-
si yhdistyksen puolesta, kun niitä ei liioin ollut kaupan 
missään. Minä en käynyt Meriemyssä, siihen oli muuta-
ma syy. Katsoin, että yksin asuvat tarvitsevat kohtaami-
sia minua enemmän ja toisekseen Meriemyssä ei enää 
tallusteta kengät jalassa ovesta sisään. Jotenkin se ei mi-
nulle sovi, vaikka perustelut rajoituksesta on ihan perus-
tellut. Mutta voinhan olla jatkossakin virtuaalijäsen, jo-
ten asia ei minua haittaa.

Virtuaaliemyä olen nyt täällä mökilläkin hyödyntänyt. Il-
man sitä olisimme varmaan jo poistuneet mökiltä he-
ti, kun pihahommat oli tehty. Yhteys muihin ihmisiin sai 
koti-ikävän hellittämään. 

Nyt koronatilanne on rauhoittunut ja Suomi purkaa ra-
joituksia, niin myös yhdistys. Aika näyttää kuinka käy, li-
sääntyykö tartunnat ja palaako rajoitukset. Tilanne on 
yhtä arvaamaton kuin korona. Mielestäni Suomessa ja 
Espoon mielenterveysyhdistyksessä on asiat hoidettu 
erittäin hyvin ja asiallisesti. 

 Juhannusaatto 19.6.2020 Vehmersalmi

 Maikku

Näkymätön uhka muutti maailmaa
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Mielenterveyden keskusliiton kirjoituskilpailu

Muistatko tietyn hetken tai tilanteen, jonka jälkeen elä-
mäsi sai uuden suunnan? Oliko hetki pieni ja ohikiitä-
vä vai iskikö ymmärrys kuin salama? Mullistiko kevään 
poikkeustilanne arkesi?
 Mielenterveyden keskusliiton kirjoituskilpailuun 
ovat tervetulleita osallistumaan kaikki kirjoittajat. Liiton 
kulttuurikummi, näyttelijä Seela Sella on kisan kannus-
taja. Hän myös lukee voittajatekstin ääneen podcastiksi. 
Onko se sinun kirjoittamasi?

Kilpailuohjeet:
• Kerro tarinasi ja lähetä se meille!
• Kirjoita käänteesi tarina. Tyyli on vapaa.
• Kirjoita koneella.
• Maksimipituus on 3 liuskaa 1,5 rivivälillä.
• Merkitse tekstiin nimimerkkisi. Liitä mukaan erilli-

nen tiedosto tai kirjekuori, jossa on oikea nimesi, pu-
helinnumerosi ja muut yhteystiedot.

• Lähetä tarinasi viimeistään 15.7. sähköpostilla: wil-
le.harkonen@mtkl.fi (otsikko: Käännekohta) tai pos-
tilla: Mielenterveyden keskusliitto, Wille Härkönen, 
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki (kuoreen tun-
nus ”Käännekohta”).

• Mielenterveyden keskusliitolla on oikeus käyttää 
kirjoituskilpailun tekstejä viestinnässään omissa jul-
kaisussaan ja kanavissaan. 

• Tekstit pisteyttää esiraati ja voittajan valitsee Mie-
lenterveyden keskusliiton kolmijäseninen raati.

• Seela Sella on Käännekohta¬kirjoituskilpailun kan-
nustaja ja lukee voittajatekstin ääneen podcastiksi.

Elämäsi käännekohta - osallistu kirjoituskilpailuun

Hyvät ystävät,

Muistakaa, että sitä mitä olet kokenut, ei mikään mahti 
maailmassa voi ottaa sinulta pois. Se voi olla sinulle voi-
ma. Herkkyys on voima.
 Nämä sanat olen kirjoittanut itselleni joskus muis-
tiin, kun työssä olen tarvinnut tukea. Nämä sanat haluan 
antaa teille ja ennen kaikkea: herkkyys muuttuu vahvuu-
deksi, osaksi sinua.
 Odotan avoimin mielin kirjoituksianne ja haluan 
lukea ne keskittyneenä ja tulkita ne näyttelijänä. Niistä voi 
saada irti mitä vaan.
 Tavataan kirjeitse!

 Seela

Avomielin -lehti etsii kirjoittajia

Avomielin on lehti, joka tarjoaa lukemista mielenterveysteemasta niin vakavassa kuin kepeämmässäkin muodos-
sa. Painettua lehteä jaetaan Mielenterveysmessuilla, kirjastoissa ja yhdistysten kohtaamispaikoissa. Avomielin-leh-
tiä tehdään yhteistyössä pääkaupunkiseudun mielenterveysyhdistysten kanssa. Mukana ovat olleet Espoon mie-
lenterveysyhdistys 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 vaikka-
pa piirtämään sarjakuvia tai muita kuvia, otathan yhteyttä Tiina Pajulaan. Lehden tekeminen on vapaaehtoista.
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Tuu messiin! Emyn hanke 18-32-vuotiaille

Moi!

Huh hellettä, kiirettä ja muutosta! Hankkeen kevät meni mel-
ko tiiviisti erilaisissa etätoiminnoissa, enimmäkseen Discor-
dissa, jossa meitä jeesailivat kevään aikana opiskelijat Oona 
ja Joanna. Vaikka lähitapaamisia ei ollutkaan, oli meininki sil-
ti hyvä!

 Nyt heinäkuu saapuu helteineen ja toivottavasti myös 
sateineen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että hankkeen työnteki-
jät lomailevat ja hankkeen toimintakin viettää siestaa! Kesä-
kuussa ollaan onneksi ehditty nähdä teitä myös ihan naama-
tusten, ja elokuussa availlaan toimintaa taas hiljaksiin. 

 Olotilat siis menevät kiinni ja ryhmät ovat tauolla, 
mutta ei hätiä; uutta ryhmätoimintaa, olotilojen parannuksia, 
tapahtumia ja muuta kivaa on suunnitteilla ensi syksylle, kun 
hankkeen viimeinen vuosipuolikas pyörähtää käyntiin. Olet 
myös toki tervetullut mukaan Emyn kaikenikäisille suunnat-
tuun toimintaan, vaikka retkille!

 Kaikenlaisia ideoita ja toiveita syksyn toiminnan 
suhteen otetaan ilolla vastaan, käy heittämässä meitä ide-
oilla meidän nettisivuilla emy.fi /nuoret-aikuiset. Sieltä saat 
muutenkin toiminnasta ajankohtaisimman tiedon, jos vaik-
ka kesällä on jotain vapaaehtoisvetoista toimintaa, joten käy 
kurkkimassa sivujamme aina välillä :3

 Vaikka toiminta on muuten tauolla, on Discord kuitenkin auki myös kesällä, ja Neeni on tavattavissa 
siellä heinäkuun alkupuoliskolla ns. virka-aikaan. Discordissa voit pelailla, jutella ja yleisesti hengailla mukavi-
en tyyppien kanssa, skannaa itsesi messiin tästä:

Parasta kesää, tyypit! Nähdään taas elokuussa 

Kesälaitumilla ja -laitureilla,
Arttu & Neeni
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Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo mentalhälsoförening EMF rf ) 
on mielenterveyskuntoutujien potilasyhdistys. Tarkoituksenamme on yh-
distää ja aktivoida Espoon ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveyson-
gelmia kokeneita sekä herättää ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös 
ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. Tarkoituksemme toteut-
tamiseksi järjestämme ryhmä-, opinto- ja työtoimintaa, tapahtumia, retkiä, 

leirejä ja matkoja sekä kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Tarvittaessa myös informoimme viranomaisia jäsen-
temme 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 ker-
rallaan. Jäsenet saavat EMY-tiedotteen postitse kotiin. Emyn jäsenet ovat myös Mielenterveyden keskusliiton jäse-
niä. 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!

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 Virpi Guttorm  p. 050 310 7981  virpi.guttorm(at)emy.fi
Toiminnanohjaaja Arttu Pöyhtäri  p. 050 312 5193  arttu.poyhtari(at)emy.fi
Ohjaaja   Neeni Luukkonen p. 050 310 7982  neeni.luukkonen@emy.fi
Ohjaaja   Saara Arkimo  p. 050 312 5192  saara.arkimo(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä Eeva Leinonen  p. 050 310 7984  eeva.leinonen(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä  Minna Kettunen p. 050 310 7983  minna.kettunen(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä Tiia Hachad  p. 050 310 7986  tiia.hachad(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä Kari Vironen  p. 050 367 2676  kari.vironen(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä Jouni Laakkonen

Yhdistys ja yhteystiedot
Emyyn et tarvitse 

lähetettä tai diagnoosia.
Tervetuloa mukaan toimin-

taan!

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

Kaikukortti on kortti, jolla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja 
kurssipaikkoja Kaikukortti-verkostojen kulttuurikohteisiin. Kaiku-
kortti 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 rahatilantees-
sa 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.


