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Emyn kuulumisia
Vielä tovi sitten en olisi arvannut, minkälaiseen
tilanteeseen ympäröivä maailma lyhyessä ajassa joutuu. Olemme eristäyneet koteihimme. Joudumme välttämään sellaisia sosiaalisia kontakteja, jotka tapahtuvat
kasvokkain. Näinä aikoina puhelimen ja älylaitteiden tuomat etäyhteyden mahdollisuudet korostuvat.
Joudumme kaikki nyt sietämään epävarmuutta. Joudumme kestämään epätietoisuutta ja ahdistustakin. Nyt kysytään mieleltämme joustavuutta, resilienssiä. Voimme
myös suhtautua tähän vallitsevaan tilanteeseen haasteena. Haasteena, joka vaikeudestaan huolimatta voi kehittää meitä entistäkin joustavimmiksi ja sinnikkäämmiksi.
Pyritään nyt löytämään hyvä tämän kaiken keskellä. Lyhyen hetken voi myös käyttää muistelemalla aikaisempia
vaikeuksia, miten niistä selviydyit? Mitkä olivat ne tekijät,
ja voisiko niitä käyttää nyt?
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Kaikki Emyn kasvokkain ja ryhmässä tapahtuva toiminta on nyt tosiaan keskeytyneenä. Kohtaamispaikkamme ovat suljettuina ja ryhmät eivät kokoonnu. Avaamme
kohtaamispaikat ja käynnistämme vilkkaan toiminnan heti, kun se on turvallista ja mahdollista. Tätä kirjoittaessani en uskalla aikataulua luvata. Päivitämme Emyn kotisivuille www.emy.fi reaaliajassa tietoa tämän koronavirustilanteen vaikutuksista Emyn toimintaan. Sivuilla kerromme heti, kun pääsemme
palaamaan takaisin yhteiseen arkeen. Jos et vielä hallitse älylaitteiden käyttämistä, on nyt hyvä hetki ryhtyä niitä opettelemaan. Opit kyllä! Neuvoja saat
vaikkapa Emyn työntekijöiltä puhelimitse. Kun pääset alkuun, on neuvoja lisää esimerkiksi verkossa osoitteessa https://yle.fi/aihe/digitreenit.

Emy tukee ja kuuntelee etänä! Pyrimme koko poikkeusjakson ajan mahdollistamaan mahdollisuuksien puitteissa korvaavia mielenterveyttä tukevia toimintoja yhdistyksessämme. Tällä hetkellä muun muassa päivystämme puhelimiamme ja toimimme kuuntelevina korvina ja juttuseurana. Älä jää huolesi
kanssa yksin, ota meihin yhteyttä! Jos kaipaat juttuseuraa tai haluat puhua
koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta, tai mistä tahansa, olemme puhelimen päässä sinua varten. Soita, me kuuntelemme. Tai voit vaikka soittaa hälärin, niin soitamme sinulle takaisin. Yhteydenpitoon hyödynnämme myös
sosiaalista mediaa, erityisesti Facebookia ja Instagramia, sekä jutteluun soveltuvaa Discord-alustaa. Emy löytyy kahdesta ensin mainitusta käyttäjänimenä @emyespoo, ja tuosta viimeksi mainitusta on tarkemmat ohjeet sivulla 4.
WhatsApp on myös käytössämme.
Pidetään yhteyttä toisiimme ja jaksetaan päivä kerrallaan tämän ajan ylitse.
Vietetään sitten taas entistä enemmän aikaa yhdessä. Muistetaan, että tämä
tilanne kestää ihmiselon mittakaavassa vain vähän aikaa. Pian on taas normaali arki. Olet tärkeä! Jaksetaan yhdessä!

Toivon tuulia sinuun päin puhallellen, Tiina
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Ajankohtaisia
Emyn kevätkokous siirretty
Yhdistyksemme sääntömääräinen kevätkokous jäi koronavirustilanteen vuoksi pitämättä
maaliskuussa 21.3.2020. Kokous
pyritään
järjestämään
toukokuussa.
Kokouskutsu
toimitetaan jäsenistölle
toukokuun
tiedotteessa.

Emy koronavirustilanteessa
ja poikkeusolojen Suomessa
Emyn toiminta on ollut keskeytyneenä 16.3.2020 lukien. Emyn
kohtaamispaikat ovat olleet suljettuina 17.3.2020 lukien. Emyn
ryhmiä tai muutakaan kasvokkain
tapahtuvaa toimintaa ei järjestetä
poikkeusolojen aikana.
Nyt on tarpeellista puhaltaa yhteen hiileen. Tällä hetkellä on tärkeää noudattaa annettuja viranomaisohjeita. Yhteyttä
voimme pitää toisiimme puhelimella, tietokoneella ja älylaitteiden mahdollistamilla tavoilla.
Seuraavaan on lainailtu Suomen
Valtioneuvoston julkaisemia ohjeita (valtioneuvosto.fi).
Maassamme rajoitetaan
nyt julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön. Maamme
hallitus suosittaa välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Mikäli oireita ei ole, olet alle
70-vuotias eikä sinua ole määrätty karanteeniin, saat käydä kaupassa ja apteekissa, samoin itsenäisesti ulkolemassa sosiaalisia
kontakteja välttäen. Ainakin tämä
oli ohjeistus vielä 20.3.
Suomen hallitus on linjannut, että Suomessa suljetaan monet tilat ja palvelut. Suljettujen tilojen listalla on myös

harrastustilat ja –paikat, uimahallit
ja muut urheilutilat, kerhotilat ja järjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.
Suositus kehottaa yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat sekä uskonnolliset yhteisöt toimimaan samoin. Toimintaohjeeksi on annettu,
että "yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat
olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset
luottamushenkilöt".
"Valmiuslain tarkoituksena
on poikkeusoloissa suojata väestöä
sekä turvata sen toimeentulo ja maan
talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.
Valmiuslain nojalla rajoitetaan kansalaisten oikeuksia ja normaalia elämää
vain, jos se on välttämätöntä väestön
suojaamiseksi".
Näihin valtion ohjeisiin perustuen Emyn toiminta on nyt keskeytettynä. Emy seuraa koronavirustilannetta ja sitä koskevia ohjeistuksia.
Kaiken tämän tarkoituksena on hidastaa viruksen leviämistä ja tällä tapaa sekä estää terveydenhuollon ylikuormittumista että suojella ihmisiä.
Nyt kysytään kaikilta mielenrauhaa
ja paniikin välttämistä mahdollisuuksien mukaan. Nyt eletään poikkeusaikaa. Pidetään yhteyttä toisiimme ja
yritetään jaksaa. Arki ja Emyn toiminta palaavat kyllä raiteilleen heti, kun
sen aika on.
•

•
•

Ajankohtainen viranomaistieto päivittyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuille (thl.fi).
Emyn toiminnasta tietoa päivitetään kotisivuille (emy.fi).
EMY-tiedote julkaistaan normaalisti kerran kuukaudessa.
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Jutellaan ja jaetaan ajatuksia
puhelimitse ja verkossa
Jos kaipaat juttuseuraa tai haluat puhua koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta tai muista mietteistäsi, olemme puhelimen päässä sinua
varten. Soita, me kuuntelemme. Me
Emyn työntekijät olemme läsnä myös
Facebookissa ja Instagramissa, Emyn
löydät käyttäjänimenä @emyespoo.
Emyn työntekijöiden yhteystiedot
löytyvät tämän lehden viimeiseltä sivulta. Voit myös soittaa meille hälärin
tai laittaa viestin, niin soitamme sinulle takaisin. Emyn työntekijöillä on
käytössään myös WhatsApp.

Uusi virtuaalinen Emyn
kohtaamispaikka on avattu
Emy on käynnistänyt uuden virtuaalisen kohtaamispaikan. Olet lämpimästi tervetullut Virtuaaliemyyn! Virtuaaliemyssä on juttuseuraa ainakin
arkisin ma-pe klo 9-16.30. Jos vapaaehtoisia päivystäjiä riittää, on Virtuaaliemy avoinna myös viikonloppuisin.
Virtuaaliemy toimii Discord-keskustelualustalla. Ohjeet mukaan liittymiseksi saat seuraavalta sivulta.

Emyn suunnitellut toiminnat
siirretään, niitä ei peruta
Emyn ohjelmistossa oli paljon kaikkea
koko kevään ajaksi. Ohjelmassa piti
olla Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia, tapahtumia, pääsiäislounas,
retkiä ja ryhmiä. Kaikenlaista piti olla, kuten toimintatapaamme kuuluu.
Olemme nyt kaikki nöyrinä tämän tilanteen edessä. Lohtua ja toivoa osaltaan tuo ajatus siitä, että suunniteltu
toiminta pyritään siirtämään ajassa
tuonnemaksi. Lähtökohtaisesti emme peru toimintoja vaan järjestämme ne myöhemmin, mikäli se on vain
mahdollista.

Emyn kohtaamispaikat
Emyn kohtaamispaikat Lilla Karyll, Meriemy ja Valoemy
ovat suljettuina. Virtuaaliemy on avoinna, tervetuloa!

Kohtaamispaikka
Lilla Karyll

Virtuaaliemy

Pappilantie 7, Espoon keskus
p. 09–859 2057

Discord-alustalla internetissä:
https://discordapp.com/invite/rrxJBnN
Juttuseuraa arkisin ma-pe klo 9-16.30
sekä viikonloppuisin klo 12-16,
jos vapaaehtoisia päivystäjiä riittää.

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.

Emy on käynnistänyt uuden virtuaalisen
kohtaamispaikan. Olet lämpimästi tervetullut
Virtuaaliemyyn!

Kohtaamispaikka
Meriemy

Virtuaaliemyn toimintaa kehitetään yhdessä käyttäjien
kanssa. Virtuaaliemyssä on myös mahdollista järjestää
ryhmien kokoontumisia. Tule mukaan!

Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09–863 2031

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 sähköpostiosoitteesi ja valitsemalla uusi salasana, jonka muistat.
Näillä tiedoilla pääset kirjautumaan Discord-tilillesi
tulevaisuudessakin.
5. Halutessasi voit ladata työpöytäsovelluksen eli ohjelman myös tietokoneellesi, mutta voit käyttää ohjelmaa
myös verkkoselaimessa (esim. Firefoxissa).
6. Ala keskustella kirjoittamalla viestikenttään. Saat tarvittaessa lisäapuja paikalla olevilta. Emyn työntekijä on
läsnä arkisin ma-pe klo 9-16.30.

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.

Kohtaamispaikka ja ryhmätila
Valoemy
Maapallonkatu 8 E-F, Espoo. Huomaathan, että
sisäänkäynti on Maapallonkujan puolella taloa.
Valoemy on Emyn uusin ja valoisin kohtaamispaikka
Espoon Olarissa, Kuitinmäessä. Suurin osa viikosta Valoemy on ryhmätoiminnan käytössä. Valoemyssä järjesteään myös avoimia ovia. Avoimien ovien aikoina
voit piipahtaa Valoemyyn kahville, tapaamaan muita tai
vaikka tutustumaan Emyyn. Sinullekin löytyy varmasti
joku sopiva ryhmä Emyn ryhmätarjonnasta sitten, kun
se jälleen käynnistyy!

Jos sinulla on haasteita Discordin kanssa, soita Neenille
050 310 7982 tai Artulle 050 312 5193 (arkisin klo 10-16).
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Tekemistä poikkeusajalle
Kun eletään poikkeusaikaa, saattaa tuntua siltä, ettei saa tai voi tehdä mitään.
Kun tarkemmin asiaa pohtii, löytyy kuitenkin aika paljonkin kaikenlaista
mielenterveyttä ja hyvinvointia tukevaa tekemistä.
Arjen rytmistä kiinnipito tukee mielenterveyttä. Huolehdithan uniajasta; herää aamulla ja käy nukkumaan illalla.

Kirjoita runoja tai tarinoita Emyn tiedotteeseen. Toimituksemme vastaanottaa niitä erittäin mielellään! Myös
pöytälaatikkoon voi kirjoittaa, vaikka omia aatoksiaan.

Syöthän säännöllisesti. Milloin viimeksi leivoit jotakin tai
teit oikein alusta saakka ja ajan kanssa lempiruokaasi?

Askartele, maalaa, piirrä. Ohjeet vaikkapa risupalloon
tuonnempana tässä lehdessä. Piirroksia, sarjakuvia ja
sen sellaista saa myös lähettää tänne toimitukseen. Piirtäisitkö Valoemyä havainnollistavan kuvan tuohon viereiselle sivulle? Tai sarjakuvan mielenliikkeistäsi?

Jumppaa kotona! Youtubessa (youtube.com) on monta jumppavideota. Muuan kuntosaliyrityskin kantoi kortensa kekoon ja tarjoaa maksuttomia ryhmäliikuntatunteja verkon ylitse koteihin (fressi.fi/fressitv).

Soita soitinta tai opettele laulamaan joku laulu. Ehkä
voit sitten esiintyä joissain tulevissa Emyn pihajuhlissa?
Karaokea maksutta verkon yli: singa.com/fi

Katso elokuva! Ylen Areenassa riittää katseltavaa. Tarjolla on paljon elokuvia, dokumentteja ja sarjoja (areena.
yle.fi).

Pese ikkunat tai siivoa kaapit. Laita kotia kuntoon yksi
nurkka kerrallaan. Nyt keväällä voi myös vaihtaa mullat
kasveille, ja siitä saakin tyypillisesti kiitoksena vihreän
kasvupyrähdyksen tai jopa kukkia!

Tee kävelylenkki tai käy lähimetsässä. Raitis ilma tekee
hyvää, samoin liikunta. Nyt voi vaikka aloittaa luonto- ja
kevätseurannan (kevatseuranta.fi). Kevätseurantaa varten et tietenkään välttämättä tarvitse internettiä, vaan
oma muisti, kasviopas, sieniopas ja lintukirja ovat kaikki
oikein mainioita välineitä. Tässä listan alku (ympyröi ne,
jotka jo havaitsit ja jatka listaa vapaasti):

Lue kirja. Onko joku kirja jäänyt kesken tai olitko vielä
aloittanutkaan?
Opiskele jotain uutta. Esimerkiksi sienten maailmassa riittää opiskeltavaa pian käynnistyvää itiöemien kasvukautta ajatellen. Kiinnostaako kenties enemmän joku muu aihe, vaikka tähtitiede? Ursan verkkosivuilla on
astronautin vinkkejä kotona (tai avaruusaluksessa) käkkimiseen. Aineistoa kaikenlaiseen itsenäiseen opiskeluun saat verkosta. Tai voit myös pyytää sitä vaikka meiltä Emystä. Ehkä voisimme
lähettää sinulle jotakin luettavaa, jos et itse pääse
verkkoon?

Sinivuokko
västäräkki		 lumikello
idänsinililja
krookus		 leskenlehti
voikukka
hiirenkorva		 kuusenkerkkä
valkovuokko kiuru			isokuovi
naurulokki
mustakurkku-uikku
pääsky
pöllö		
kartiohuhtasieni
korvasieni
punamaljakas
hytymaljakas		
männykäpynahikas
poimunapalakki
leppäkerttu
sisilisko			
sammakko
siili		
kärpänen		
kimalainen

Ota digilaitteet haltuun.
Siinä riittää harjoiteltavaa.
Tai mitä sinä tykkäät tehdä tai harrastaa? Jatka toki listaa ja jaa ajatuksiasi!
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Tämän listan tähän
saakka laati, Tiina

Runoja

Pääsiäinen
Pienet tiput keltaiset
ruohikossa hyppii
joku niistä itselleen
ruohoakin nyppii
Suklaamunat kirjavat
somistaa asetelman
joku pupu valkoinen
sopii joukkoon lailla unelman
Pääsiäispashaa on
tarjolla sekä mämmiä
Ihmiset toivottavat
iloista pääsiäistä
ja valoisaa kevättä
meille kaikille
sateisen ja harmaan
talven elämälle

Mun pieni elämä
Mun pieni elämä,
tuntuu mun iholla.
Mun pieni elämä,
asuu jossain mun sisällä
ja joka kaipaa ja huutaa rakkautta.
On huhtikuu.
Talitintti laulaa,
Maa paljaana maa herättää mullan tuoksuun,
sormeilen multaa sormilla.

Tuula Viljasalo

Mä tunnen olevani elossa:
näkien ja kuullen kaiken,
kielellä maistaen ja nenällä haistaen.
Tunne, jota mikään ei voi korvata.

Särkynyt sydän

Katson nyt, miten elän tätä elämää
ja otan kevään virikkeet vastaan!

Maahan tallattuna, katse kiinnitettynä
kukin kasteltuna ja hyvin hoidettuna.

Anne

Märän mullan tuoksu,
vihreät lehdet ja kukat raiskattuna löydetty
uudelleen istutettu.

Vuonna 2020 ei ole
lunta maassa näkynyt
ei ole valkohanget säihkynyt
vaan on vettä vaan satanut
yhtenään pimeää märkää
on nähty vaan.
Jo kohta alkaa kevät koittaa
linnutkin jo
illoin aamuin
äänellään soittaa.
Aurinko on vihdoinkin näyttäytynyt
ehkä näkymätöntalvi oli tässä ja nyt
Kaikkea se uusi aika tuo tullessaan
onneksi tässä taas
kevättä ootellaan

Katselen maailmaa uteliain silmin,
kyyneleisin silmin,
uudestaan ja uudestaan
tuntein ja täystuhon kohdanneena.
Kavahdan viileyttä. Olen rikkinäinen.
Korjaan repaleiset lehdet ja juurrun.
Mikä saa kukkimaan uudestaan?
Auringon valo ja lämpö tavoittavat viimein.
Imen ravinteet ja veden. Tuotan sokerin.
Anne

Emylle: Tuula Viljasalo
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Toivoa on!
Toivo tarkoittaa positiivista tunnetta ja uskoa tulevaisuuteen. Kriisitilanteissa toivo joutuu usein hyvin lujille. Siitä täytyisi kuitenkin yrittää pitää kiinni, sillä toivon
vastakohta epätoivo saattaa johtaa luovuttamiseen ja
periksi antamiseen. Sanonta ”Niin kauan kuin on elämää
on toivoa” on hyvä perusperiaate.

Usko ja toivo ovat juuri niitä kannattelevia voimia, joiden avulla henkistä kuormitusta pystyy sietämään. Toivon tunnetta voi lisätä itselleen muistelemalla aiempia
hankalia tilanteita, joista on lopulta kuitenkin selvinnyt.
Tämä antaa uskoa siihen, että tulevistakin koettelemuksista selvitään.

Kuten tiedämme on olemassa kolme suurta asiaa: usko,
toivo ja rakkaus. Suurin niistä on rakkaus, jonka voi katsoa pitävän kaikkea inhimillistä elämää yllä. Usko ja toivo voidaan mieltää tuon rakkauden polttoaineiksi. Voiko
olla olemassa rakkautta ilman uskoa ja toivoa? Epäilen
vahvasti, että se olisi mahdollista.

Odotan, että tulevana kesänä koronavirus on jo väistynyt keskuudestamme ja toivon, että sen aiheuttama inhimillinen kärsimys on ollut mahdollisimman pieni.
		Toivon teemoja pohdiskellen, Seppo

Toivo voidaan mieltää peräänantamattomaksi uskoksi
tulevaisuuteen. Se on myös sitkeyttä pitää tuosta haaveesta kiinni, vaikka asiat tuntuisivat uhkaavilta ja vaikeasti hyväksyttäviltä.
Kevättä pidetään usein toivon aikana kun luonto puhkeaa kukkaan ja uusi elämä saa alkunsa monissa eri ilmenemismuodoissaan. Tällä hetkellä koronavirus langettaa kevään ylle ikävän varjon levittäen ihmisten mieliin
suoranaista pelkoa. Näin etenkin silloin jos tietää kuuluvansa johonkin riskiryhmään. Tämä on tietysti täysin
ymmärrettävää.
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Emyn yhteistyökumppaneiden toimintaa
Ruoka-apua arkeen
•
•

•

•

•

Tietoa ja tukea verkosta
www.mielenterveystalo.fi

Espoon Ankkuri on suljettuna.
Manna-Apu ry:n ruokajako on keskeytetty ja
toiminta on tauolla. Ikääntyneet ja riskiryhmiin
kuuluvat voivat tiedustella ruoka-apua arkisin klo
10-12 p. 040 040 1114. (manna-apu.fi)
Espoonlahden seurakunta (Espoonlahden kirkko,
Kipparinkatu 8) elintarvikejakelu ma, ke ja pe klo 9,
vuoronumerot arvotaan klo 8.40. Tarkista: espoonseurakunnat.fi/espoonlahden-seurakunta
Hyvä Arki ry (Siltakuja 3 B) jakaa valmiita ruokakasseja ulkona ma, ke ja pe klo 9-13. Muut toiminnat
tauolla.
Via Dia Espoon ruokajakopäivät ja -ajat kannattaa
tarkistaa viadia.fi/espoo.

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?

Tukea seurakunnista
Kaipaatko tukea elämäntilanteessasi?
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.

Kohtaamispaikat suljettuna
•

•
•

Espoon me-talon toiminta keskeytetty ja talo on kiinni. Ajankohtainen tieto: facebook.com/
Metaloespoo/
Raitin Pysäkki on suljettuna.
Asukastalo Kylämaja on suljettuna. Ajankohtainen
tieto: kalliola.fi

www.espoonseurakunnat.fi/apua-ja-tukea
Päivystävä pappi vastaa maanantaista sunnuntaihin
klo 9-21 numerossa 050 432 84 96.

Vertaiset verkossa

Emyn Tuu messiin! -hanke etänä
Tuu messiin! -hankeessa kehitetään Emyyn mielekästä
ja osallistujien näköistä toimintaa 18–32-vuotiaille.
Erityisesti toimimme heidän kanssaan, joilla on omaa
kokemusta mielenterveys- ja/tai päihdeongelmista tai
jotka ovat sosiaalisesti eristäytyneitä.
Täällä ollaan sua varten!

Mielenterveyden keskusliitto järjestää uudenlaista
toimintaa jäsenyhdistysten vertaisille ja aktiiveille
kaksi kertaa viikossa. Ideoimme yhdessä vertaistuen
mahdollisuuksia verkossa ja tuemme samalla toinen
toistemme jaksamista.
Lisätietoja mtkl.fi.

Hankkeessa on aktiivista toimintaa somessa ja ryhmätoimintaa järjestetään etänä. Ota yhteyttä ja tuu
messiin! Arttu p. 050 312 5193 ja Neeni p 050 310 7982,
sähköposti: messissa(at)emy.fi
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Askartelu ja käsityöt kotona
Askartelu ja käsityöt virkistävät mieltä ja jumppaavat aivoja. Moni kokee käsillä tekemisen myös hyvin meditatiivisena ja rentouttavana toimintana. Nyt jos koskaan
on erinomaisen hyvä hetki kokeilla uusia käsitöitä tai jatkaa keskeneräisiä, jos sellaisia on!

Tarkoituksena on, että muutaman pujotellun risun jälkeen pallo jämäköityy niin, ettei se enää purkaudu, ja
voit halutessasi leikata pallosta törröttävät risunpätkät
pois.

Useisiin käsitöihin tarvitsee monenlaisia tarvikkeita ja
työkaluja, joita juuri nyt voi olla hankala lähteä hankkimaan. Siksi julkaisemme tässä ohjeet risupallon tekemiseen! Risupalloon tarvitset vain tavalliset sakset ja
koivunrisuja, joita löytyy tähän aikaan vuodesta metsiköistä ja pihoista. Maahan pudonneita risuja saa kerätä jokamiehenoikeudella. Valikoi kerätessäsi taipuisia
risuja!

Risupallo
Tarvitset kahdenlaisia risuja, joita
saat isommista risuista leikkaamalla:
ohuita ja hyvin taipuisia (saavat olla
lyhyitäkin) ja pidempiä ja suoria, joista paksu pää on leikattu teräväksi ja
oksat poistettu.

Jatka pujottelua, kunnes risupallo on sinulle mieluisan
kokoinen ja näköinen!
Risupallot ovat kauniita koristeita sellaisenaan ja ryhmissä, mutta niistä voi tehdä myös roikkuvia koristeita,
koruja tai oikeastaan mitä vain. Mielikuvitus on rajana,
eikä sääntöjä ole.

Kierrä ensin ohuita pikkurisuja
kahden sormen ympärille, kuin
kiertäisit narua.

Hauskaa risuaskartelua!
Ohjeet laati Neeni

Kierrä sitten vastakkaiseen suuntaan suurin piirtein sama määrä
pikkurisuja.
Kierrä näiden risujen ympärille eri
suuntiin pikkurisuja pyrkien pallon
muotoon. Työnnä risujen aloituspää
pallonalun sisään.
Kun pallon muoto alkaa hahmottua,
aloita pujotteleminen pidemmillä risuilla. Pujottele teroitettu kärki edellä risua pallosta läpi ristiin rastiin haluamallasi tavalla.
Tyyli on vapaa!
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Luontohavaintoja ja etäkävelytreffejä
Näinä poikkeuksellisina aikoina mietin, miten pitää mieli levollisena ja
terveyttä yllä. Yksi tieteen todistama keino on kokea luontoelämyksiä, joita havaitsemme monin aistein.
Rauhallisuus ja iloisuus lisääntyvät,
ahdistus, huolestuneisuus ja pelot
vähenevät stressihormonien määrän
laskiessa. Unen laadunkin luvataan
parantuvan.

Olisiko tänään hyvä päivä
lähteä testaamaan, mitä
hyvinvointivaikutuksia
luonto saa minussa aikaan?
Jos ulkoilu ei vielä ole tullut rutiiniksi,
asia lykkääntyy herkästi ja kotisohva
kutsuu. Ei tule lähdettyä, kun ei ole
sopivaa metsää tai lenkkipolkua lähellä, ei kunnon ulkoiluvarusteita ja
lenkkikaverikin puuttuu – ja nyt vielä pitää pitää reilusti etäisyyttäkin…
Luonnon hyvinvointivaikutukset tulevat parhaiten esille metsässä vaihtelevassa maastossa liikkuen.
Mitä jos tällä kertaa kuitenkin
laskisin rimaa ja sen kummemmin miettimättä astuisin ovesta tavallisin ulkotaminein? Lähtisin uteliaasti bongaamaan,
mitä luontohavaintoja löytyy
jalkakäytävällä kävellen. Polullekin toki saa poiketa.
Olen huomannut, kuinka luonnossa mieli rauhoittuu ja tyhjenee. Olen myös pannut merkille, että kävelyasennolla ja
ajattelulla on selvä yhteys. Saan
itseni usein kiinni siitä, että kävelen pää painuksissa asfalttia tuijotellen. Samalla ajatukset pyörivät usein jumittuen

pelkoihin tai harmistuksen aiheisiin.

Joskus on tilanne, että luontoon ei
pääse, vaikka haluaisi. On tutkittu, että mitä heikompi toimintakyky on, sitä enemmän viherympäristöstä hyötyy. Tällöin viherkasveilla voi tuoda
luonnon sisälle. Myös ikkunamaisemalla, luontokuvilla ja -ohjelmilla sekä virtuaalisilla luontokävelyillä
on saman tyyppisiä vaikutuksia kuin
varsinaisella luonnossa oleskelulla.

Tietoisuustaitoihin
tutustuttuani
olen alkanut tehdä kävelyharjoitusta, jossa suoristan selkääni, nostan
pääni pystyyn ja katseen kohti puiden latvoja. Yritän samalla kiinnittää
tietoisesti huomiota kaikkeen kauniiseen ympärilläni. Harmoniaa alkaa löytyä mistä tahansa luonnon yksityiskohdasta. Vaikka puissa ei vielä
ole lehtiä, on mielenkiintoista ha- Nyt kun sosiaalisten suhteiden ylvainnoida eri puulajien oksistojen läpito lähikontaktissa on lähestulmonimuotoisuutta.
koon kielletty, yksi hyväksi havaitsemani keino on kilauttaa kaverille ja
Linnut saavat päivä päivältä mitä eri- lähteä yhdessä kävelylle. Vaikka fyylaisimpia melodioita kuoroonsa. Kau- sisesti olisimme kilometrien pääsniisiin yksityiskohtiin keskittyminen sä, yhdessä kävellen, kuulumiset
tuo aivoille huolten sijaan muuta aja- puhelimiste vaihtaen olemme kuiteltavaa. Huomaan vähitellen keskit- tenkin hyvin lähellä. Samalla voimtyväni vain tähän hetkeen. Hetkeen, me heittää toisillemme luonnon
jossa itseasiassa kaikki on hyvin. havainnointihaasteen.
Huomaan myös sen, kuinka helposti
Soitellaan ja lähdetään
asento lysähtää alkuperäiseen, ja ajatukset alkavat kiertää vanhaa negaetäkävelytreffeille!
tiivisuuden kehää. Tietoisuustaitojen
harjoittamiseksi se on kuitenkin erinomainen hetki: kun tiedostan asian, Virpi p. 050 310 7981
voin taas nostaa katseeni sekä vaih- (ja kaikki me muutkin)
taa näkökulmaa ja asennetta.
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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		
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
Ohjaaja			
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
Ohjaaja			Terhi Jutila		p. 050 3107985		terhi.jutila(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

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 myöntää Saara Arkimo p. 050 312 5192.
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