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Huomio huomio!
Tämän lehden toimintatiedot ehtivät van-

hentua jo ennen julkaisupäivää. Emyssä on 
uusittu ohjelma ajalle 1.12.-18.12.2020.

Kaikki Emyn fyysisiin kohtaamisiin perus-
tuva toiminta on keskeytyneenä sunnun-

taihin 20.12.2020 saakka koronavirustilan-
teen takia.

Katsothan ajankohtaisen ohjelman
kotisivuiltamme emy.fi 
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"...A very merry Christmas and a happy new year.

Let's hope it's a good one without any fears..."

Erikoinen ja varmasti maailman historian kirjoihin tal-
lentuva vuosi 2020 on pian lopussa. Saamme jokainen 
kiittää itseämme jaksamisesta kaiken epävarmuuden, 
muutoksen ja tautitilanteen keskellä. Kiitollisia saamme 
olla myös toisillemme. Olemmehan me jaksaneet enem-
män tai vähemmän kuunnella, tukea ja ymmärtää toi-
siamme tässä eletyssä vaikeassakin arjessa. Pyritäänkö 
kuitenkin suhtautumaan toiveikkaasti tulevaan vuo-
teen? Kyllä asioilla on tapana järjestyä.

 
EMY-tiedotteen toimitus vaihtuu ensi vuonna. 

Päätoimittajan pestiä alkavat hoitamaan näillä näkymin 
jo tammikuun numerosta lukien Katja ja Arttu. Selailin 
juuri hieman EMY-tiedotteiden historiaa ja totesin, et-
tä minä olen toiminut EMY-tiedotteen päätoimittajana 
huhtikuusta 2013 lukien. Aika monta vuotta on siis kulu-
nut. Aika monta numeroa on ilmestynyt ja muutama uu-
distuskin on matkalle mahtunut. Palautetta, ideoita, jut-
tuja, piirroksia ja maalauksia sopii lähettää toimitukseen 
vastaisuudessakin, sillä tavoin saadaan lehdestä koko 
yhdistyksen yhteinen, Emyn näköinen.

 Joulukuussa Emyssä tapahtuu paljon kivoja ja 
pieniä juttuja. Tänä vuonna perinteikäs joululounas jää 
koronavirustilanteen takia välistä, mutta yhdessä oloa 
on tarjolla siitä huolimatta (sivut 5–4). Ryhmät hiljenty-
vät joulutauoilleen (katso sivut 6–8). Tästä numerosta al-
kaa juttusarja, jossa Emyn vapaaehtoiset kertovat tari-
nansa. Juttusarja käynnistyy Johannan tarinalla (sivu 
10).

 Eiköhän laite-
ta villasukat jalkaan ja 
otetaan hyvä kirja (tai 
uusi Avomielin-lehti) 
kouraan tai rentou-
dutaan kukin omal-
la tavallamme. Joka 
tapauksessa toivo-
tan sinulle stressi-
vapaata ja mukavaa 
joulukuuta!

Tiina :)
Alun laulunsanat on 
lainattu John Lenno-
nilta ja Yoko Onol-
ta kappaleesta Happy 
Xmas (War Is Over).

EMY-tiedote 12/2020

Palaute: tiina.pajula(at)emy.fi p. 050 310 7987
Julkaisija: Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Y-tunnus: 0678820-6
EMY ry, Pappilantie 7, 02770 Espoo 
espoonmielenterveys(at)emy.fi. EMY-tiedote
julkaistaan internet-osoitteessa www.emy.fi
Emyn löydät myös Facebookista
Vastaava toimittaja: Tiina Pajula
Painopaikka: Picaset Oy, Helsinki
Tilaushinta: Emy ry:n jäsenmaksu, 23 €/kalenterivuosi. 
Ilmestyminen: Kuukauden alussa, 12 krt/vuosi.
Aineisto on tervetullutta! Aineisto tulee toimittaa edeltä-
vän kuukauden puoliväliin mennessä sähköpostitse katja.
kuvaja_adolfsson(at)emy.fi & arttu.poyhtari(at)emy.fi tai 
postitse Lilla Karylliin.
    Kansi: Tiina F.
Lähetä aloitteesi, toiveesi tai ideasi Emylle
emy.fi -sivujen aloitelomakkeella!

Emyn kuulumisia

1.12. Joulukalenterin 1. luukku

2.12. Luontoiltapäivä Valoemyssä
Hyvinvoinnin teematuokiossa

5.12. Kuukausikokous ja
kaikukorttiryhmä Meriemyssä

1.–
18.12.

Monet Emyn ryhmät kokoontuvat 
vielä ennen joulutaukoja
(katso sivut 6–7)

15.12. Retki Kansallismuseoon

16.12. Jouluista yhdessäoloa Valoemyssä

17.12. Jouluista yhdessäoloa 
Meriemyssä

18.12. Jouluista yhdessäoloa Lilla 
Karyllissa

18.12. Joululaululevyraati Meriemyssä

23.12. Joulumielen julistus etänä

31.12. Virtuaalista karaokea &
hyvää uutta vuotta 2021!
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Emyn kohtaamispaikat
Olet lämpimästi tervetullut Emyn toimintaan, kunhan et ole flunssaoireinen.

Kohtaamispaikka 
Lilla Karyll
Pappilantie 7, 
Espoon keskus
p. 09–859 2057 
• Avoinna arkisin klo 9.00 - 16.30, talkoot klo 9.30-12.
• Klo 9-12 talon alakertaan mahtuu rajallinen määrä    

kävijöitä ja osa ohjataan tarvittaessa talon yläkertaan.
Lilla Karyll on vuonna 1902 rakennettu, yhdistyksen 
90-luvulla kunnostama puuhuvila omalla pihalla Es-
poon keskuksen Pappilanmäellä, kivenheiton päässä Es-
poon keskuksen asemasta ja Espoon vanhasta tuomio-
kirkosta. Lilla Karyllissa on tarjolla mm. edullista kahvia 
ja teetä, juttuseuraa, tietokone, päivän lehti sekä talkoo-
toimintaa ja ryhmiä (ks. sivut 6-9). Tervetuloa!

Kohtaamispaikka 
Meriemy
Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09–863 2031
• Avoinna arkisin klo 9.00 - 16.30
• Talkoot ma, ke ja pe klo 9.30-12

Meriemy sijaitsee Ala-Kivenlahden ostoskeskuksessa, 
noin viiden minuutin kävelymatkan päässä Kivenlah-
den merimaisemasta. Kävelykadun varrella sijaitsevaan 
katutason kohtaamispaikkaan on helppo tulla moikkaa-
maan, nauttimaan kupillinen kahvia, osallistumaan ta-
koisiin, lukemaan lehteä tai vaikka surff aamaan netissä. 
Koputa oveen rohkeasti, olet tervetullut!

Kohtaamispaikka ja
ryhmätila Valoemy
Maapallonkatu 8 E-F, Espoo. Huomaathan, että   
sisäänkäynti on Maapallonkujan puolella taloa.
p. 050 312 5193
• Avoimet ovet maanantaisin klo 9-16, torstaisin klo 9-14 

ja perjantaisin klo 9-14.
Valoemy on Emyn uusin kohtaamispaikka Espoon Ola-
rissa, Kuitinmäessä. Avoimien ovien aikoina voit tul-
la kahville, tapaamaan muita tai tutustumaan Emyyn. 
Muina aikoina Valoemyn tilat ovat ryhmien käytössä.
Lisätiedot ryhmistä löydät tästä lehdestä.
Olet tervetullut mukaan!

Emyn talkoisiin 
ilmoittaudutaan 
etukäteen

Lilla Karyllissa tal-
koot järjestetään jo-
kaisena arkipäivä-
nä ja Meriemyssä 
ma, ke ja pe klo 9.30-
12.30. Talkoisiin il-
moittaudutaan mukaan etukäteen Vellon kautta: vello.
fi /emyry tai puhelimitse työntekijälle. Vellosta varmis-
tat paikkasi, mutta viime hetkellä eli klo 9.00-9.30 vä-
lillä saapuvia otamme mukaan talkoisiin, kunnes ryh-
mä on täysi. Lilla Karyllin talkoisiin mahtuu mukaan 8 ja 
Meriemyn talkoisiin 5 talkoolaista. 

Talkoiden aluksi jaetaan yhdessä talkootyöt, jotka voi-
vat olla esimerkiksi siivousta tai ruoanlaittoa. Sitten 
suunnitellaan, mitä tehdään talkooateriaksi ja ruvetaan 
hommiin. Kiitoksena talkootyöstä jokainen talkoolai-
nen saa syödäkseen maittavan lounaan yhteisessä pöy-
dässä. Talkoot ovat monelle apuna vuorokausirytmin yl-
läpitämisessä ja yksinäisyyden vähenemisessä.

Näin toimimme yhdessä virusta vastaan
Emyn kohtaamispaikoissa on tarjolla kasvomaskeja 
osallistumisen ajaksi. Suosittelemme vahvasti, että mas-
keja myös käytetään. Jokainen paikalle tulija ohjataan 
ensin pesemään kätensä ja lisäksi tarjolla on käsidesiä 
viimeistelyksi. Jos sinulla on fl unssan oireita, jätäthän 
osallistumisesi väliin. Kaikessa toiminnassamme pyrim-
me säilyttämään turvavälit toisiimme. Mikäli turvavälit 
eivät onnistu, puemme maskit.

Emy seuraa koronavirustilanteen kehittymistä ja mu-
kauttaa toimintaansa tilanteen vaatiessa. Ajankohtai-
simman tiedon saat aina ajankohtaisilta kotisivuiltam-
me emy.fi  tai soittamalla työntekijälle.

Muina kuin arkipäivinä Meriemy ja Lilla Karyll 
ovat usein avoinna vapaaehtoisvoimin

Emyn vapaaehtoisten ansiosta Emy on avoinna muul-
loinkin kuin arkena. Tarkistathan aukiolon ennakkoon:
emy.fi /kohtaamispaikat tai Emyn kohtaamispaikasta.
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Emyn ajankohtaiset ja menot

Emyn syyskokouksen satoa
Emyn syyskokous pidettiin lauan-
taina 7.11.2020 Valoemyssä. Paikal-
la oli 12 osallistujaa, joiden kanssa 
hyväksyttiin ensi vuoden toimin-
tasuunnitelma ja unelmaversio ta-
lousarviosta. Jäsenmaksuksi hyväk-
syttiin entiseen malliin 23 euroa ja 
kannatusjäsenmaksuksi 100 euroa. 
Hallitukseen puheenjohtajaksi jat-
kamaan valittiin Tomi Ojala ja ero-
vuoroisten 4 jäsenen tilalle valittiin 
jatkamaan Jyrki Halonen ja Eeva 
Räty sekä uusina Johanna Virtanen 
ja Erja Karjalainen. Toisen vuoden 
Emyn hallituksessa jatkavat Tiina 
Eronen, Eeva Hallikainen, Bror-Eirik 
Lenander ja Mika Ikkala.

Emyn kuukausikokous & 
Kaikukorttiryhmä

Lauantaina 5.12. Meriemyssä pi-
detään Emyn kuukausikokous 
klo 13 ja Kaikukorttiryhmä klo 14. 
Kuukausikokouksessa suunnitel-
laan yhdistyksen toimintaa. Kaikil-
le avoimessa kokouksessa käymme 
läpi retkitoiveita ja muita aloittei-
ta. Aloitteita ja ideoita voi esittää 
emy.fi  -sivujen oikean sivupalkin 
lomakkeen kautta. Kannattaa tul-
la myös itse mukaan kokoukseen 
kertomaan omasta ehdotuksesta! 
Muistathan, Emy on yhteisö, jos-
sa kaikki saavat olla osallisena. Emy 
kannustaa vapaaehtoisuuteen ja 
yhteisöllisyyteen. Jokainen pystyy 
halutessaan pienellä kynnyksellä 
järjestämään yhteistä tekemistä! Jo-
kaisella on jotain annettavaa yhtei-
seen kokemuspankkiin. Kaikukort-
tiryhmä on Kaikukortin haltijoiden 
tapaaminen, jossa sovitaan yhtei-
siä kulttuurientoja ja keskustellaan 

kulttuuritarjonnasta. Kaikukortista li-
sää sivulta 15 tai emy.fi  etusivulta.

Haluatko mukaan 
kaveriporukkaan?

Yhdistämme ihmisiä 2-3 henkilön ka-
veriporukoihin. Ajatuksena vähentää 
yksinäisyyttä. Ihmiset voivat tavata ja 
tutustua, jutella vaikkapa kahvikuppo-
sen äärellä. Yhdessä voi lähteä vaikka 
pienelle retkelle. Mahdollista on myös 
käydä vaikka Kaikukorttikohteissa yh-
dessä. Tai voimme keksiä jotain muu-
ta mukavaa ja porukkaa yhdistävää. 
Kaveriporukat tai vertaiskaverit toimi-
vat toisilleen vapaaehtoisena matalan 
kynnyksen vertaistukena – kohtaavat 
toisensa ihmisenä, vertaisena. Saat li-
sätietoa toiminnasta Virpin kautta.

Lilla Karyllissa ja Meriemyssä 
tarjolla ATK-neuvontaa 

Emyssä on tarjolla henkilökohtaista 
neuvontaa ja opastus-
ta tietokoneen, table-
tin tai kännykän käyt-
tämisessä. Meriemyssä 
pe 4.12. ja 11.12. klo 13-15 sekä Lil-
la Karyllissa ti 1.12. ja 8.12. klo 10-14. 
Varaa oma aikasi: vello.fi /emyry tai p. 
050 310 7980/Katja. Tervetuloa oppi-
maan uutta tai kysymään tarkentavia 
kysymyksiä!

Tonttu seikkailee Emyn somessa
Ota @emyespoo seurantaan Faceboo-
kissa ja Instagramissa! Joulukuun ajan 
Emyn sosiaalisessa mediassa on jou-
lukalenteri, jossa päivittäin kujeilee ja 
seikkailee tonttu.

 Retki Kansallismuseoon
Tiistaina 15.12.2020 teemme ret-
ken Muumit 75 - 
Rohkeus, rakkaus, 
vapaus! -näytte-
lyyn, joka on taian-
omainen matka muumien elämän-
arvoihin ja fi losofi aan. Lähdemme 
retkelle yhdessä klo 12.30 Lilla Ka-
ryllista. Emy tarjoaa 14.12. mennes-
sä ilmoittautuneille matkat ja mas-
kit, sisäänpääsy on meille ilmainen. 
Ilmoittaudu: vello.fi /emyry (tai 
työntekijälle). Tervetuloa mukaan!

Mielenterveyden ensiapu®
Mielenterveyden ensiapu -koulu-
tukset soveltuvat kaikille, jotka ha-
luavat vahvistaa omaa tai läheis-
tensä mielenterveyttä. Kurssit eivät 
sovellu akuutissa kriisissä oleville. 
Mielenterveys on terveyttä: mielen 
hyvää vointia ja ihmisen kykyä sel-
viytyä arjessa. Se on voimavara, jo-
ka mahdollistaa monia asioita elä-
mässä. Hyvää mielenterveyttä ovat 
myös kyky luovuuteen ja läheisiin 
ihmissuhteisiin.
 Mielenterveyden ensiapu 
1 -kurssilla keskitytään mielenter-
veyteen elämäntaitona ja keinoihin 
edistää mielen hyvinvointia. Mie-
lenterveyden ensiapu 2 -koulutuk-
sessa osallistuja saa tietoa yleisim-
mistä mielenterveyden häiriöistä ja 
niiden oireista sekä valmiuksia tar-
jota apua ja ohjata hoitoon. Kurs-
seille voi osallistua missä järjestyk-
sessä tahansa.
 Emy järjestää kursseja Va-
loemyssä. Mielenterveyden en-
siapu 2: 7.1. ja 8.1.2021 klo 10-
16. Mielenterveyden ensiapu 
1: 13.1. ja 14.1.2021 klo 10-16. 

Emyssä tapahtuu paljon. Ajankohtaisista asioista saat tietoa tältä aukeamalta.
Muistathan, olet tervetullut mukaan! Ilmoittaudu: vello.fi/emyry tai
Emyn työntekijälle (kaikki Emyn yhteystiedot löytyvät sivulta 15).

Emyssä on tarjolla henkilökohtaista 
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Hakeutuminen mukaan kursseil-
le tapahtuu Vellon kautta: vello.fi /
emyry. Tiedustelut: Virpi (s. 15). 

Emyn vapaaehtoisten 
pikkujoulut

Tiistaina 8.12.2020 Valoemyssä 
järjestetään Emyn vapaaehtoisten 
pikkujoulut. Emyn vapaaehtoinen, 
valitsethan yhden sinulle parhai-
ten sopivimman ajan kolmesta 
vaihtoehdosta: 1. kattaus klo 13–
14.15, 2. kattaus klo 14.30–15.45 
tai 3. kattaus klo 16–17.15. Ilmoit-
taudu mukaan Vellon kautta: vel-
lo.fi /emyry (tai puhelimitse Katjal-
le). Ilmoitathan samalla mahdolliset 
erityisruokavaliosi.

Jouluisia yhdessäolon hetkiä 
pienellä porukalla

Tänä vuonna Emyn 
periteinen koko 
yhdistyksen väen 
yhteinen tapahtu-
ma vaihtuu yhdes-
säolon hetkiin pienemmällä poru-
kalla ajan hengessä. Lämpimästi 
tervetuloa mukaan jouluisiin kah-
vitteluhetkiin! Tarjolla on kahvin ja 
glögin lisäksi pipareita, joulutorttu-
ja ja kohtaamisia. Ilmoittaudu mu-
kaan Vellon kautta: vello.fi /emyry 
(tai Emyn työntekijälle). Osallistua 
voi yhden tai useamman kohtaa-
mispaikan tilaisuuteen.
• Valoemyssä ke 16.12. klo 11-14. 

Kahvittelusessiot tunnin vuo-
roissa (klo 11-12, 12-13, 13-14).

• Meriemyssä to 17.12. klo 11-14. 
Kahvittelusessiot tunnin vuo-
roissa (klo 11-12, 12-13, 13-14).

• Lilla Karyllissä pe 18.12. klo 10-
14. Kahvittelusessiot tunnin 
vuoroissa (klo 10-11, 11-12, 12-
13, 13-14) Huom! Talkoot per-
jantailta perutaan.

Jouluseimi
Perinteikäs jouluseimi on ihailtavana 
Lilla Karyllin maakellarissa koko joulu-
kuun. Tervetuloa!

Uusi Avomielin-lehti on 
ilmestynyt

Tämän EMY-tiedotteen välissä saat 
luettavaksesi painotuoreen Avomie-
lin-lehden. Vuonna 2020 lehden tee-
moina ovat vertaistukea verkossa ja 
Mielenterveysviikon teema ”mistä tie-
tää?". Lehti on julkastu myös verkossa: 
avomielin.fi . Hyviä lukuhetkiä!

Emyn joulumielen julistus
Keskiviikkona 23.12. klo 13 
Zoom-etäyhteydellä.
Linkki tapaamiseen:
h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m .
us/j/87013365339 (Meeting ID: 870 
1336 5339). Luvassa Emyn hyvän mie-
len joulun julistus, jutustelua ja puu-
hastelua. Voit halutessi kirjoittaa 
meille luettavaksi oman joulusadun 
(lähetä satu ennakkoon: katja.kuva-
ja_adolfsson(at)emy.fi ). Tervetuloa 
mukaan!

Virtuaalikaraokea
Uudenvuoden aattona torstai-
na 31.12. klo 13 lauletaan kara-
okea Zoom-etäyhteydellä. Linkki ta-
paamiseen: https://us02web.zoom.
us/j/86773785939 (Meeting ID: 867 
7378 5939). Tervetuloa mukaan!

Neuvoja Zoomin käyttöön
Tietokoneelta linkistä ladataan Zoom-
ohjelma, jonka jälkeen voi liittyä ta-
paamiseen. Tabletilla/puhelimella 
täytyy esim. Google Play kauppa la-
data Zoomin appsi. Tämän jälkeen 
appsin Zoom käynnistettyä, syötä ta-
paamiseen ID-numero. Lisätiedot Kaj 
(yhteystiedot s. 15). Neuvoja on tarjol-
la myös Emyn ATK-ohjauksessa.

Etkö vielä ole mukana 
Emyn toiminnassa? Onko 

kotoa lähteminen vaikeaa? 
Kaipaatko lisätietoja tai 

rohkaisua?
Otathan meihin yhteyttä. Mietitään 
yhdessä, miten helpottaa yksinäi-
syyttä, saada päiviin sisältöä sekä 
löytää yhteisö, johon kuulua. Esitte-
lemme mielellämme Emyn toimin-
taa sekä myös Emyn kumppanien 
toimintaa. Soita tai laita viesti p. 050 
310 7981. Emyn toiminta on kaikille 
avointa eikä jäsenyyttä vaadita.
Tervetuloa Emyyn!

Emy on mukana Tukinetissä
Tukinetissä on palveluita, joiden 
tarkoituksena on ihmisen auttami-
nen, tuen tarjoaminen sitä tarvit-
seville ja kokemusten jakaminen. 
Tukinetin teemojen kautta voi tu-
tustua itseä koskettaviin aiheisiin, 
osallistua ryhmächatteihin tai kah-
denkeskisiin chatteihin, ottaa osaa 
ryhmäkeskusteluihin tai saada hen-
kilökohtaisen tukihenkilön. Keskus-
telu helpottaa. www.tukinet.net
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Emyn ryhmätoiminta joulukuussa

Kuvataideryhmiä kaikille
Emyn kuvataideryh-
mät ovat avoimia 
kaikille eikä taito-
vaatimuksia ole, ter-
vetuloa mukaan löytämään kuva-
taiteen ja värien ilo! Yhteiskäyttön 
tarkoitettuja tarvikkeita on tarjolla 
paikan päällä käytettäväksi.
• Sielun maisemien maalarit ko-

koontuvat Lilla Karylliin jo-
ka maanantai klo 17-19, ajalla 
7.9.-14.12.2020.

• Ilon maalarit kokoontuvat jo-
ka tiistai Meriemyyn klo 16.30-
18.30, ajalla 8.9.-15.12.2020.

Teatteriryhmä
Emyn teatteriryhmä kokoontuu tiis-
taisin klo 14-15.30 ESKOn salissa 
(Pappilantie 2). Ryhmässä harjoitel-
laan ilmaisutaitoa ja näyttelemistä 
teatterikoulun opettajan ohjauk-
sessa 1.9.-8.12.2020. Ilmoittaudut-
han mukaan ryhmään Vellon kaut-
ta: vello.fi/emyry.

Leivotaan yhdessä
Leivotaan yhdessä Meriemyssä tiis-
taisin klo 10-12. Tule mukaan! Lei-
vontaryhmä kokoontuu viikoittain 
ajalla 8.9.-15.12.2020.

Herkkuja hävikistä
Tuppaavatko juurekset jäämään 
jääkaapin nurkkaan ja leipää len-
tämään biojätteeseen? Tule hä-
vikkiruokaryhmään ideoimaan ja 
tekemään helppoja, mutta herkul-
lisia ruokia! Kokoonnumme keski-
viikkoisin Valoemyssä klo 10-13. Il-
moittaudu mukaan: vello.fi/emyry. 
Hävikkiruokaryhmä kokoontuu vii-
koittain ajalla 2.9.-2.12.2020.

Askartelupaja
Askartelupaja järjestetään Villa Ap-
teekin (Pappilantie 5) yläkerrassa 
parittomien viikkojen keskiviikkoi-
sin klo 13-15, ajalla 9.9.-2.12.2020. 
Ryhmässä askarrellaan eri teemois-
ta ja materiaaleista, tervetuloa!

Kässäkahvila
Tehdään yhdessä käsitöitä kahvitte-
lun ja rupattelun ohessa. Voit ottaa 
oman käsityön mukaan tai aloittaa 
ryhmän tarvikkeilla jotakin uutta. 
Neuvoja ja vinkkejäkin on tarjolla. 
Ryhmässä mukana Eeva. Kokoontu-
miset Meriemyssä parittomien viik-
kojen keskiviikkoisin klo 13-14 ajal-
la 9.9.-2.12.2020.

Toimintaryhmä Lilla Karyll
Kaikille avoin toiminnallinen ryhmä 
kokoontuu Lilla Karyllissa torstaisin 
(17.9.-10.12.2020) klo 13.30. Ilmoit-
tauduthan mukaan ryhmään: vello.
fi/emyry. Ryhmässä on vaihtelevaa 
tekemistä, ja samalla voimme tu-
tustua toisiimme. Yhteistyössä Emy 
ja HUS HYKS Jorvin psykiatria.

Toimintaryhmän toimintaa:
• 3.12. Terveellisiä välipaloja (il-

moittaudu: vello.fi/emyry 2.12. 
mennessä)

• 10.12. Joulukukka-asetelmia

Joululaululevyraati
Meriemyn levyraati kokoontuu 
kuuntelemaan joululauluja pe 
18.12. klo 13. Levyraadissa analy-
soidaan, muistellaan ja arvostellaan 
soitettuja kappaleita. Voit ottaa 
omaa musiikkia mukaan tai valita 
kappaleen netistä. Tule mukaan!

Keskustelua ja kohtaamisia

Tukiryhmä ahdistuneille
Tukiryhmä ahdistuneille kokoon-
tuu Villa Apteekin alakerrassa (Pap-
pilantie 5) parillisten viikkojen 
maanantaisin klo 15.30-17 ajalla 
14.9.-7.12.2020. Ryhmässä keskus-
tellaan luottamuksellisesti ahdistu-
neisuudesta, tehdään erilaisia teh-
täviä ja jaetaan selviytymiskeinoja. 
Tervetuloa mukaan. Ryhmässä mu-
kana vertaisohjaaja Monika yhdes-
sä Emyn työntekijä Tiinan kanssa.

Keskusteluryhmä 
kaksisuuntaista 

mielialahäiriötä sairastaville
Kokoontuu luottamuksellisesti kes-
kinäisen vertaistuen ja keskuste-
lun äärelle Lilla Karylliin parillisten 
viikkojen tiistaisin klo 18-19.30. Ko-
koontumiset ajalla 1.9.-8.12.2020. 
Tervetuloa mukaan!

Emyn ryhmätoiminta on avointa kaikille, tervetuloa mukaan!
Emyn ryhmät lomailevat joulun aikaan ja toiminta vilkastuu jälleen tammikuussa.



7

Hyvinvoinnin 

teematuokiot

Valoemyn isoon olohuoneeseen 
kokoonnutaan vaihtelevien hyvin-
voinnin teemojen äärelle keski-
viikkoisin. Keskiviikkona 2.12. klo 
13 pidetään luontoiltapäivä. Tule 
mukaan!

Savuton tulevaisuus?
Tukiryhmä tupakoimattomuu-
den tueksi. Ryhmä kokoontuu 
Valoemyssä parillisten viikko-
jen keskiviikkoisin klo 15-16 ajalla 
30.9.-9.12.2020. Voit tulla mukaan 
ryhmään alusta saakka tai poiketa 
ryhmässä silloin, kun siltä tuntuu. 
Ryhmä soveltuu myös sähkötupa-
kan käyttäjille, nuuskan käyttäjille 
sekä heille, jotka ovat ehkä jääneet 
kiinni korvaustuotteisiin. Osallistu-
minen ryhmään ei edellytä sitoutu-
mista tupakoinnin lopettamiseen 
tai edes vähentämiseen! Pohditaan 
yhdessä keinoja, mitkä auttavat. 
Mahdollisuuksia on! Mukana Virpi.

Keskusteleva teehetki
Kokoonnumme Lilla Karylliin pa-
rillisten viikkojen keskiviikkoisin 
(2.9.-9.12.2020) klo 16.30-18. Kes-
kustelemme vaihtuvista teemoista, 
tervetuloa mukaan ryhmään! Mu-
kana Bror.

Keskustelua yksinäisyydestä
Kokoonnumme keskustelemaan 
yksinäisyydestä Lilla Karylliin pa-
rittomien viikkojen keskiviikkoisin 
klo 16.30-18. Ryhmä sopii sinulle, 
jos koet tai olet kokenut yksinäi-
syyttä. Tämä vertaistukeen poh-
jautuva ryhmä kokoontuu ajalla 
9.9.-2.12.2020.

Discord-olohuone

Olohuoneessa kokoonnutaan ja 
kohdataan toisia etänä videoyhtey-
dellä tai pelkällä äänellä kerran vii-
kossa Avomielin-verkossa (Discord) 
ke ja to klo 13 vielä 17.12. saakka. 
Keskustelu on vapaata samaan tyy-
liin kuin Emyn perinteisten koh-
taamispaikkojen olohuoneissa. 
Olohuone tarjoaa vertaistukea ja 
mahdollisuuden tavata muita emy-
läisiä. Ilmoittaudu mukaan Avomie-
lin-verkossa (katso sivu 12). Terve-
tuloa mukaan!

Meren ja taivaan välillä – 
diakonin ohjaama ryhmä

Tervetuloa keskustelemaan kaikes-
ta maan ja taivaan välillä Espoon-
lahden seurakunnan diakonin Liisa 
Pohjosen ohjauksella parittomien 
viikkojen torstaisin klo 14-15.30 
Meriemyyn. Kokoontumiset ajalla 
10.9.-17.12.2020, tervetuloa!

Tukiryhmä masentuneille
Tukiryhmä masentuneille on kes-
kustelua, tukea ja selviytymiskei-
nojen jakamista. Ryhmä kokoontuu 
Lilla Karyllissa parittomien viikko-
jen torstaisin klo 17-18.30 ajalla 
10.9.-17.12.2020. Ryhmää ohjaavat 
vertaisohjaaja Maaret ja psykote-
rapiaopiskelija Heli. Osallistujilta 
edellytetään luottamuksellisuutta. 
Tervetuloa mukaan!

Ystäväryhmät
Ystäväryhmät on tarkoitettu erityi-
sesti yksinäisille tai sosiaalisesti eris-
täytyneille henkilöille, jotka kaipaa-
vat elämäänsä ihmisiä ja mielekästä 
tekemistä. Mikäli et ole vielä ystä-
väryhmässä mukana ja haluat mu-
kaan, ota yhteyttä Virpiin p. 050 310 
7981. Ryhmät ovat suljettuja, mutta 
täydentyviä. Otathan siis ensin yh-
teyttä. Ystäväryhmät kokoontuvat 
ja retkeilevät eri puolilla Espoota.

• Maanantaisin klo 10-11.45  
Me-talo Espoon keskus (ajalla 
7.9.-7.12.2020).

• Maanantaisin klo 12-14                    
Valoemyn neukkarissa moni-
kulttuurinen naisten ryhmä 
(ajalla 7.9.-7.12.2020).

• Maanantaisin klo 14-15.30      
Matinkylässä Asukastalo Kylä-
majassa (7.9.-7.12.2020).

• Keskiviikkoisin klo 15.30-17.30 
Villa Apteekissa (9.9.-9.12.2020).

Liikuntaa ja yhdessäoloa

Kävelylenkkiryhmä 

Eikö tule lähdettyä yksin lenkille? 
Ei se mitään, porukassa se 
on muutenkin hauskempaa! 
Yhteislähtö kävelylenkille Lilla 
Karyllista perjantaisin 4.12., 11.12. 
ja 18.12. klo 14.30 Muista sään 
mukainen vaatetus. Tervetuloa!
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Joulutaukonsa jo aloittaneet 
ryhmät

• Discord-levyraati
• Shakkikerho (Villa Apteekki)
• Käsityöryhmä (Valoemy)
• Bänditaitoryhmä (Lilla Karyll)
• Toimintaryhmä (Meriemy)
• Tuolijumppa (Valoemy)
• Keilaus (Tapiolan keilahallissa)
• Jooga (ESKOn sali)

Emyn ryhmistä osa on tauolla

Ainakin tältä erää päättyneet 
määräaikaiset ryhmät

• Tarinapaja (Valoemy)
• Tarkoituksellisemman elämän 

jäljillä (Valoemy)
• Uinti (Keski-Espoon uimahalli)
• Emyn ja Espoonlahden seura-

kunnan omaisten teemaillat 
(Meriemy)

Koronavirustilaneen tuomien 
rajoitusten takia tauolla olevat 

Emyn ryhmät
• Itämainen tanssi (Lagstadin 

koulu)
• Lauluryhmä ja lauluraati 

(Kylämaja)
• Jalkapallotreenit ja futsal 

(Laaksolahti/Keski-Espoo)
• Sählyryhmät (Koulumestarin 

koulu ja Ymmerstan koulu)
• Sulkapallo (Laurinlahden 

koulu)
• Kuntosali (Kannusillanmäen 

kuntosali)
• Maanantain joogaryhmä 

(Lagstadin koulu)

Neeni jatkaa matkaa
Kiitos ja kumarrus! Elämällä on taipumus heitellä eteen erilaisia yllätyksiä. Yhden tällaisen yllätyksen myötä siirryn 
toisiin tehtäviin, ja tämän lehden tullessa painosta olen jo ehtinyt jättää pestini ohjaajana täällä Emyssä. Kokonaan 
en kuitenkaan teiltä katoa, ja tulen varmasti käväisemään kohtaamispaikoissa jatkossakin. Haluan kiittää kaikkia tä-
män reilun vuoden aikana kohtaamiani ihmisiä; juuri TE olette tehneet tästä unohtumattoman ja merkityksellisen 
ajanjakson, ja arvostan teistä jokaista. Varmasti vielä törmäillään, joten en sano hyvästi, vaan näkemisiin! Ihanaa jou-
lua ja onnellista uutta vuotta itse kullekin tutulle ja tuntemattomalle!

Neeni

Samaan suuntaan on kehittämishanke
Emyn syyskuussa käynnistynyt Samaan suuntaan -hanke tähtää Espoon seudulla mielenterveys- ja päihdetyötä te-
kevien yhteistyön edistämiseen, kunta-järjestöyhteistyön mallintamiseen ja heikoimmassa asemassa olevien ihmis-
ten osallisuuden vahvistamiseen. (Samaan suuntaan – uutta espoolaista yhteistyökulttuuria luomassa 2020-2022). 
Kehittämishankkeen myötä paneudutaan entistäkin syvemmin yhteistyösuhteiden kehittämiseen ja uusien tar-
veharkintaisten verkostojen tai yhteistyömuotojen luomiseen. Hanketyön ja verkostokehittämisen taustalla oleva 
päämäärä on kuitenkin yksinäisyydestä kärsivien tai muutoin vaikeassa elämäntilanteessa olevien Espoon seudulla 
asuvien henkilöiden tavoittaminen paremmin järjestöjen toimintojen ja avun piiriin nyt ja tulevaisuudessa.

 Syyskaudella 2020 hankkeessa tehtiin alueen toimijoiden tapaamiskierros, jossa keskusteltiin yhteistyön 
aihioista ja tarpeista. Hankkeen toiminta-aihiot ovat kohtaamispaikkatoimijoiden verkosto Espooseen, yhteistyön 
tiivistäminen erityisesti yksityisen sektorin asumispalvelujen kanssa, järjestöt mukaan Espoon kaupungin Hyvin-
vointikertomustyöhön ja muu kumppanuustyö Espoon kaupungin kanssa sekä hankehautomoyhteistyö eli ainakin 
STEA-avustusten osalta yhteistyön kehittämistä järjestöjen kesken, mutta myös kunta-järjestöyhteistyönä.
 Samaan suuntaan -hanketta voi seurata Twitterissä aihetunnisteella #samaansuuntaanhanke. Hankkeesta 
saat tietoa: emy.fi/hankkeet tai hanketta luotsaavalta Tiina Pajulalta.
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Runot & tarinat

Marraskuu

On kuultava sää,
vain yksi keltainen lehti,
puuhun jää
tuuli puhaltaa kylmä
virtaus kulkee lävitse
Ei anna armoa marraskuu
sysipimeäksi taivas vaihtuu
ja vettä vain sataa

Emylle: Tuula Viljasalo

Joulun tunnelma

Tuoksuu piparitaikina keittiössä,
lahjat odottavat vielä salakätköissä.
On kuusi koristettu,
köynnöksin, hopeapalloihin ja makoisten jo 
pian saa tontut jaella lahjojaan ja joulupuk-
ki tavata lapsia. On jouluaatto ihanin ja 
joulupukki iloinen

Emylle: Tuula Viljasalo

Joulun aika

Tontut
Ensin tulevat riihitontut,
jotka vievät puhtaat, 
uudet viljasäkit riiheen joululeivonnaisia varten.
Sitten saapuvat saunatontut,
jotka pesevät saunan lauteet,
kantavat uudet saunavedet joulusaunaa varten.
Sitten tulevat koteihin iloiset kotitontut,
jotka koristelevat huoneet,
joulukoristein ja jouluvaloin.
Pian on jouluaatto.
Pian saapuu itse joulupukki.
On perhe odottamassa kera
itse koristellun joulukuusen
ja leipomiensa torttujen ja piparien.
Maittavan ruoan tuoksu tulvii keittiöstä.
Joulupukki jakaa lahjat
oven edestä löytyneestä joulusäkistä.
Lahjat ovat ihastuttavia
ja kaikkialla kaikuu iloisen onnellinen ääni.
Joulutunnelman tuntee jokainen.
Sitten joulupukki lähtee jatkamaan matkaansa.
Vielä on monta paikkaa käymättä.
Perhe ja ystävät ryhtyvät
jouluherkuista nauttimaan.

Emylle: Tuula Viljasalo
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Vapaaehtoisen tarina: Johanna

Miten minusta tuli Emyn vapaaehtoinen?

Johanna on nauravainen kolmen 
lapsen äiti. Johanna on myös kol-
men lapsenlapsen isoäiti, samoin 
kuin huoltaja kahdelle karvakaveril-
le eli Lapin porokoiralle. Lisäksi Jo-
hanna asustaa omakotitaloa, jos-
sa on paljon touhua. Johanna on 
myös vapaaehtoinen Emyssä, eli Es-
poon mielenterveysyhdistyksessä. 
Syyksi, miksi hän tykkää tehdä sitä 
kaiken muun ohella hän mainitsee 
sen, että vapaaehtoisuus on tosi ki-
vaa hommaa!

Johanna tuli Emyyn tutustumaan 
masennuksesta toipuessaan Hel-
singin ja Uudenmaan sairaanhoi-
topiirin eli HUS:in kuntoutumisjak-
son jälkeen Emyn Kutsu-hankkeen 
kautta, minkä merkeissä HUS:sta 
otettiin Johannan luvalla ensin 
Emyyn yhteyttä. Sitten Johanna tuli 
tutustumaan toimintaan.

 

Tutustumispäi-
vä meni muka-
vasti ja Johan-
na alkoi käydä 
talkoissa, jois-
sa laitetaan yh-
dessä ruokaa 
ja syödään sit-
ten yhdessä lai-
tettu ruoka vas-
ta siivotuissa 
tiloissa. Johan-
na on osallis-
tunut Emyssä 
myös ryhmiin. 
Ryhmätoimin-
tatarjonnas-
ta Johanna on 
osallistunut 
keskiviikon kes-
kustelevaan 
teehetkeen, jos-
sa puidaan eri 
aiheita maan 
ja taivaan vä-
liltä. Johanna 
on osallistunut 
monenlaiseen 
kuntoiluun, ku-
ten uintiin ja 

kuntosaliryhmään, joiden toivom-
me palaavan pian tauolta, kun ko-
ronatilanne paranee.

 Johanna mainitsee muu-
tamiksi mukavimmista muistoista 
retken Nuuksioon ja retkikeitinpäi-
vän, jolloin laitettiin retkikeittimillä 
ruokaa Emyn pihassa auringonpais-
teessa. Muuta hyvää, mitä toimin-
nasta mukana olosta seuraa, ovat 
uudet tuttavuudet. 

 Vapaaehtoistoiminnassa 
Johanna on tehnyt joka viikko os-
tosreissun tukkuun. Johanna pitää 
autolla ajamisesta. Johanna on hyö-
dyntänyt tukkureissuilla työelämäs-
tä tuttuja projektikoordinaattorin 
taitojaan, samoin kuin Emyn tiedot-
teiden jakamisessa yhteistyökump-
paneille. Johanna on myös päivys-
tänyt Emyn kohtaamispaikassa Lilla 
Karyllissa Emyn työntekijöiden ko-
kousten aikana.

 Johanna pitää siitä, että saa 
ottaa vähän vastuuta sekä tehdä 
päätöksiä ja ideoida. Johanna pitää 
vertaistuesta ja vertaisryhmän luo-
misesta muillekin. Johannan vink-
ki vapaaehtoistoimintaan mukaan 
haluaville on, että aloita pienistä 
asioista ja vaikka sijaisena olosta ja 
katso sitten, minne omat siivet kan-
tavat. Palkkiona hyvän jakamises-
ta on itsensä hyödylliseksi tuntemi-
nen, mikä on ihmiselle tärkeä asia. 
Palkkioksi saa myös hyvän mielen!

Maria Paananen & 
Johanna Virtanen

"Vapaaehtoisuus on tosi kivaa hommaa!"
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Kalastusleirimuistoja

Maanantaiaamuna 10 emyläistä 
lähti kalastusleirille neljäksi päiväk-
si Inkoon saaristoon. Bussimatka ja 
lossilla ylitys, saavuimme parkki-
paikalle, josta oli pieni kävelymat-
ka mökeille.

  Miesten majapaikkana oli 
isompi mökki, jossa oli myös keittiö 
ja ruokailutilat. Naisille oli oma pik-
kumökki. Rantasauna lämpeni joka 
ilta.
 
 Kun tulimme, kokit alkoivat 
heti ruoanlaittoon ja kohta jo nau-
timme hyvää kalasoppaa. Kokkim-
me Kari ja Johanna laittoivat meille 
terveelliset ja monipuoliset ruoat. 
Vielä saunomisen jälkeen nuotion 
äärellä tarjoltiin milloin räiskäleitä 
tai grillimakkaraa, paistet-
tua haukea ja ahventakin.
 
 Kalamiehillä oli kyl-
lä onni myötä. Melkein jo-
ka kerta, kun virvelin kans-
sa lähtivät, saapuivat kalan 
kanssa takaisin. Saaliiksi 
saivat isoja haukia ja joku-
nen ahven, pienemmät ka-
lat oli päästetty takaisin 
kasvamaan. Meillä naisilla 

oli saaliit vähän pienemmät, mut-
ta ilman ei mekään jääty. Erikoisin 
kalastus oli, kun Juhani meni SUP-
laudalla ja huvikseen heitti virveliä. 
Mitä vielä, koukuun tarttui vonkale, 
mikä tiesi taas Johannalle lisää file-

rointia. Johanna nimittäin oli leirin 
filerointivastaava.

 Kun viimeinen ilta oli me-
nossa, söimme silakkapihvejä pe-
runamuusin kera kalastusleirin 
teemaan sopien. Illalla taas sau-
noimme, jonka jälkeen oli muka-
va vielä viivähtää nuotiopaikalla. 
Saimme taas maistella suolattuja 
haukifileitä.

 Yhteenvetona leiristä voi-
si kertoa, että mökit ulkohuussei-
neen ja kantovesineen ovat tarjon-
neet mahtavat puitteet. Säät ovat 
olivat suotuisat ja seura mitä par-
hainta. Erikoiskiitokset menevät Ka-
rille, joka jo aamuvarhain nousi val-
mistamaan aamiaista. Oli puurosta 
lähtien kaikkea, mikä vain kullekin 
maistui. Jotain jos Karin kokkailus-
ta kertoisi, niin kerran hän pyöräytti 
makoisan kahvikakun tuossa tuoki-
ossa! Ja kiitos kuuluu myös Johan-
nalle, joka teki monenlaista. Johan-
na valmisti muun muassa makoisaa 
naudan- ja broilerijauhelihapihvien 
kera tarjottua sienimuhennosta ja 
hyvää sienipiirasta.
 
 Koko päivän ulkoileminen 
kasvattaa ruokahalua. Ruoka ei ole 
tärkeintä, mutta tarpeellista kyl-
lä sekä mieluisaa, varsinkin silloin, 
kun se on erityisen hyvää ja luon-
non antimista.
 
 Iso kiitos Emylle, että olem-
me saaneet osallistua tällä porukal-
la tälle leirille.

Terveisin, kalastusleiriläiset

Muistoja syyskuiselta kalastusleiriltä
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Rahapelaajan läheinen -webinaari

Maksuton webinaari torstaina 17.12.2020 klo 16.30-18
Yhteispelillä!-hanke ja Pelirajat’on-toiminta järjestävät yhteistyös-
sä Espoon kaupungin kanssa rahapelaajien läheisille suunnatun 
maksuttoman webinaarin 17.12.2020 kello 16.30-18.00 Zoom-pal-
velun välityksellä.

 Webinaarissa rahapelaajien läheiset saavat tietoa rahape-
laamisesta ja kuulevat muiden läheisten kokemuksia ja vinkkejä ti-
lanteen käsittelemiseksi. Webinaarissa kerrotaan lisäksi, mistä lä-
heinen voi Espoon alueella saada tukea ja apua. Myös työssään 
rahapelaajia tai heidän läheisiään kohtaavat ovat tervetulleita 
mukaan. 

 Osallistuneiden henkilöllisyys ei paljastu muille osallistu-
jille ja siihen liitytään nimimerkillä. Keskusteluun voi halutessaan 
osallistua chatissa tai mikrofonin välityksellä. Kysymyksiä voi jättää 
myös ilmoittautumisen yhteydessä. 

Ilmoittaudu rohkeasti mukaan osoitteessa:
https://yhteispelilla.fi/webinaarit
tai pyydä apua Emyn työntekijältä!

Kaipaatko
keskusteluseuraa
ja vertaisia?

Tule mukaan
Avomielin-verkkoon!

Avomielin-verkko on yhdistysten ylläpitämä täy-
si-ikäisille mielenterveyskuntoutujille ja muille 
kiinnostuneille suunnattu Discord-keskustelu-
alusta. Osallistujat voivat jutella vertaisten, am-
mattilaisten ja koulutettujen vapaaehtoisten 
kanssa. Päivystäjä on paikalla arkisin maanan-
taista perjantaihin klo 9-15.

Puhutaan yhdessä päivän kuulumisista ja erilai-
sista mielenterveyteen liittyvistä teemoista.

Tule mukaan!
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Emyn yhteistyökumppanien toimintaa

Ruoka-apua arkeen

• 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

 Tukea seurakunnista

Espoonlahden seurakunta
Diakonian palveluajat (taloudellinen tuki ja keskuste-
luapu) 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.

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. 

Verkkosivuja

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?

Matinkatu 7, Matinkylä

p. 050 430 3112 
www.kalliola.fi 
Avoinna ma–pe 9–16

Kohtaamispaikka 
Raitin pysäkki
Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09–510 2792
avoinna arkisin klo 10-14

Raitin Pysäkillä on tavallinen päivittäinen toiminta 
toistaiseksi katkolla, mutta maskien jako hoidetaan 
edelleen.



14

Tuu messiin! Emyn hanke 18–32-vuotiaille

Vuoden viimeistä kahdennestoistaosaa 
viedään!

Marraskuu toi mukanaan yllättäviä muutoksia, kun Nee-
ni poistui työntekijäkaartista toisen työnantajan palveluk-
seen. Ikävää ei kuitenkaan tarvitse tässä potea, sillä Neeni 
jää hankkeeseen vapaaehtoisen roolissa vielä toistaiseksi 
ja on tavattavissa niin Discordissa kuin satunnaisesti myös 
Olotiloissa jatkossakin! Sama Neeni, (vähän) eri rooli :3

 Joulukuussa hanke alkaa hiljaksiin mennä jou-
lutauolle. Kaikki nuorten aikuisten ryhmät ja Olotilat jat-
kavat liki jouluun saakka, eli viikolle 51 (14.-18.12.2020). 
Tämän vuoden viimeisessä Kamuryhmässä ja viimeisis-
sä Olotiloissa on jouluaiheista tekemistä ja -syömistä, 
ja perjantain 18.12. Olotilassa vietetään glögi-iltaa jou-
lua tunnemoiden! Sitten onkin hyvä painua siitä pienelle 
joulutauolle, Valoemy kun menee kiinni pyhiksi kokonai-
suudessaan. Toiminta jatkuu sitten taas loppiaisen jälkeen 
tammikuun toisella kokonaisella viikolla, eli 12.1. aloittaa 
taideryhmä tutulla ohjelmapaikalla ja -ajalla, ja sitä seu-

raavat ke-pe loput vanhat tutut 
ryhmät! Varmista vielä vuoden 
alussa aikataulut kuitenkin mei-
dän nettisivuilta tai Discordissa 
(qr-koodi ohessa).

 Hanke kiittää kaikkia toi-
mitaan sekä etänä että lähellä 
osallistuneita että hengessä mu-

kana olleita! Teitä varten me tätä tehdään, ja juuri te teet-
te tästä toiminnasta niin merkityksellistä. Tää vuosi on 
ollut raskas ja outo monella tavalla, mutta tuonut mu-
kanaan myös uusia ja hienoja juttuja. Toivotamme myös 
kaikille mitä parhainta ja rentouttavinta joulua ja mielet-
tömän paljon tsemppiä uuteen vuoteen!  Nähdään vuon-
na 2021 <3

 Discordin lisäksi Artun tavoittaa puhelimitse, 
sähköpostitse, viestillä ja Whatsappissa! Ota reippaasti 
yhteyttä, jos on mitään asiaa :3

Arttu & Neeni

Yhteystiedot
Hankevastaava Arttu Pöyhtäri
arttu.poyhtari(at)emy.fi
p. 050 312 5193

Emyn nuorten aikuisten syyskauden 
ryhmät kokoontuvat vielä viikon 51 

ajan (14.–18.12.2020) ja jäävät sitten 
joulutauolle. Ryhmät jatkuvat jälleen 

tammikuussa.

• Maanantaisin Roolipeliryhmä (suljettu ryhmä, kysy 
lisää Artulta!)

• Tiistaisin Taideryhmä 16.30–18.30 (Me-talo, Terveys-
kuja 2 B)

• Keskiviikkoinen Kävelyryhmä 16–17.30 (Valoemy, 
Maapallonkatu 8 E-F) & Kamuryhmä 18–20 (Va-
loemy, Maapallonkatu 8 E-F)

• Torstaina Olotila 15–19 (Valoemy, Maapallonkatu 8 
E-F)

• Perjantaina Olotila ja lautapeliryhmä 15–19 (Va-
loemy, Maapallonkatu 8 E-F)
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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 2021 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.

Vuoden 2021 jäsenmaksuja vastaanotetaan vuoden vaihduttua!

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
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   Saara Arkimo   p. 050 312 5192  saara.arkimo(at)emy.fi
Ohjaaja   Katja Kuvaja Adolfsson  p. 050 310 7980  katja.kuvaja_adolfsson(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 pääsy-
lippuja ja kurssipaikkoja Kaikukortti-verkostojen kulttuuri-
kohteisiin. Kaikukortti on henkilökohtainen eikä se maksa 
mitään.

Voit saada Kaikukortin, jos käytät asiakkaana palveluita 
sellaiselta sosiaali- ja terveysalan toimijalta, joka on muka-

na 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 Kaikukort-
teja myöntävät Emyssä ainakin Saara Arkimo, Virpi Guttorm ja Tiina Pajula. Sovithan oman korttisi hakemiselle ajan 
ottamalla ensi yhteyttä. Kaikukortin käyttämiseen tärppejä löydät: emy.fi.
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