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Tänä keväänä on meidän kaikkien ihmisten elo ollut tavalli-
sesta poikkeavaa. Olemme kokeneet eristäymisen ja uudet 
tiukentuneet hygieniakäytänteet monin eri tavoin. Toisia 
tilanne on kovin ahdistanut ja pelottanut, toiset ovat vai-
kuttaneet olevan rauhallisin mielin ja osa on kertonut viih-
tyneensä ihan hyvin poikkeusajan keskellä. Tunteita, ajatuk-
sia ja suhtautumistapoja on monia, ja useimmilla meistä ne 
ovat myös vaihdelleet päivästä tai hetkestä toiseen. Kaikki 
tämä vuoristorata kuuluu asiaan.
 Jos haluat jakaa mietteitäsi ja kokemuksiasi muille, 
olisi niistä kiva saada juttuja tuleviin EMY-tiedotteisiin, vaik-
ka vertaistukikolumnien tai sarjakuvien muodossa! Luotta-
muksella mietteitä voimme jakaa kesäkuussa niin puheli-
mitse kuin kohtaamisissa etänä ja paikan päällä.
 Emyn virtuaalitoiminta eli Virtuaaliemy Discordis-
sa ja netin välityksellä toimivat videopuheluihin pohjautu-
vat ryhmät jatkavat toimintaansa läpi kesän. Niiden rinnalla 
kesäkuussa pidetään Emyn kohtaamispaikkoja Lilla Karyl-
lia, Meriemyä ja Valoemyä avoinna erityisjärjestelyin sekä 
tehdään retkiä Espoon sisällä. Nyt kesäkuussa meillä on siis 
mahdollisuus kokoontua yhteen myös fyysisesti silloin, kun 
on olemme terveinä eikä meillä ole suurentunutta riskiä 
saada vakavaa koronavirustautia. Toivon, että kukin nou-
dattaa oma-aloitteisesti itseä koskevia suosituksia ja ohjei-
ta, ja jättäytyy pois fyysisistä kohtaamisista, mikäli niin on 
suositus omalle kohdalle, terveyden vuoksi. 
 Emyn toiminnan uusia käytäntöjä on avattu tässä 
lehdessä, joten luethan huolellisesti tämän tiedotteen. 
Asiat eivät ole niin kuin aikaisemmin on totuttu. Esimerk-
kinä uusista toimintatavoista mainitsen jo tähän sen, että 
Emyn kohtaamispaikkoihin saapuvien tulee ilmoittaa tulos-
taan etukäteen, ilmoittautua mukaan ennakkoon.
 Pysytään yhteydessä, soitellaan ja kohdataan niin 
verkon välityksellä kuin perinteisestikin tästä kaikesta huo-
limatta. Eletään hetki kerrallaan ja pyritään nauttimaan 

kesästä keksien myös uu-
denlaisia tapoja niin tehdä. 
Muistetaan pestä käsiä, huo-
lehtia toisistamme ja ennen 
kaikkea itsestämme. Emyn 
aloite- ja palautelaatikko koti-
sivuilla emy.fi odottaa ajatuk-
siasi, kokemuksiasi ja ehdo-
tuksiasi siitä, miten voisimme 
parhaiten toteuttaa yhdistyk-
semme tarkoitusta ja vähen-
tää yksinäisyyttä tässä haas-
teellisessa ajassa.
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Emyn kuulumisia

Ajankohtaisia

Nyt ei lähdetä leirille
Emy ei järjestä tänä kesänä leiriä Sto-
ra Blindsundin saaressa koronavirusti-
lanteen vuoksi. Tulevien leirien osalta 
jaetaan tietoa tiedotteessa. Pahoitte-
lut tilanteen johdosta.

Kesäinen lintuvisa
Tiistaina 2.6.2020 klo 14. Pidetään Vir-
tuaaliemyssä kesäinen lintuvisa. Visai-
lua vetää Raisa ja voittajalle postite-
taan yllätyspalkinto!

Emyn kohtaamispaikkojen 
kesäkuu 2020
Kesäkuun alusta alkaen avaamme 
Emyn kohtaamispaikkoja. Toiminta-
tapoihimme on koronaviruspande-
mian vuoksi tullut muutoksia, joten 
luethan sivulta 5 löytyvän ohjeiston 
huolellisesti. 
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 Kesäkuussa Emyn koh-
taamispaikkoihin tulijoiden on 
ilmoittauduttava etukäteen. Il-
moittautuminen tapahtuu Emyn 
kotisivujen kautta: emy.fi/kohtaa-
mispaikat. Jos et pysty ilmoittau-
tumaan netin kautta, voit ilmoit-
tautua soittamalla Eevalle p. 050 
310 7984. Kohtaamispaikat ovat 
suljettuna viikonloppuisin sekä 
juhannusaattona pe 19.6.
• Lilla Karyll on avoinna arki-

sin klo 9.30-11.30 ja 13-15. 
Osallistujamäärä molemissa 
vuoroissa 10 osallistujaa.

• Meriemy on avoinna arkisin 
klo 9.30-11.30 ja 13-15. Osal-
listujamäärä molemissa vuo-
roissa 6 osallistujaa.

• Valoemy on avoinna keski-
viikkoisin, torstaisin ja perjan-
taisin klo 12-14. Osallistuja-
määrä 8 osallistujaa.

• Virtuaaliemyssä on juttu-
seuraa arkisin klo 9-16.30 se-
kä viikonloppuisin klo 12-16.

Lähiretkeilyä ryhmässä

Taideretki museoon ti 9.6.
Tehdään retki Espoon modernin 
taiteen museo EMMAan tiistaina 
9.6. Esillä on museon kokoelmi-
en lisäksi Tacita Deanin näyttely. 
Ilmoittaudu Tiinalle etukäteen p. 
050 310 7987 ja saavu WeeGeen 
aulaan (Ahertajantie 5, Tapiola) 
klo 14. Retki on osallistujilleen 
maksuton, tervetuloa mukaan!

Keskiviikkokävelyt Olarissa
Yhteislähtö Valoemystä (Maapal-
lonkatu 8 E-F, Maapallonkujan 
puoli) klo 10:30. Kävelytahti on 
rauhallinen, eli hikiliikuntaan em-
me tähtää. Varaathan jalkaasi mu-
kavat kengät ja ylle säänmukaiset 
vaatteet!  Pieni vesisade ei käve-
lyitä peru, rankkasateen sattuessa 
voimme mennä pitämään säätä 
Valoemyyn. Ulkotiloissa maskia ei 
tarvitse käyttää, mutta pidämme 

silti turvallisuuden varmistamiseksi 
kävellessämme turvavälit.
• Ke 3.6. Olarin terveysluonto-

polku Olarin terveysluontopolul-
la käydään rentoutumassa, latai-
lemassa akkuja ja hengittämässä 
sisäämme kesään heräilevän met-
sän terveellistä tuoksua! Polku 
on melko helppokulkuinen, mut-
ta sateella toki märkä ja paikoin 
liukas; varustaudu siis sopivin 
jalkinein!

• Ke 10.6. Olarin kaupunkikäve-
ly Olarin kaupunkikävelyllä tu-
tustumme lähialueen historiaan, 
arkkitehtuuriin ja Olarin alu-
een kiehtovaan nimistöön. Tu-
le mukaan kuulemaan tarinoi-
ta Olarin kiehtovasta historiasta, 
ja vaikka kertomaan myös omat 
Olari-tarinasi!

• Ke 17.6. Friisinkallion kävely 
Friisinkallion luonnonsuojelualue 
on monipuolinen luontokohde 
avokallioineen ja kalliomännik-
köineen. Vaikka alue on pieni, sillä 
riittää mielenkiintoista nähtävää. 
Mennään yhdessä katselemaan ja 
tutustumaan alueeseen!

• Ke 24.6. Puolarmaari-kävely 
Kävellään yhdessä keskuspuis-
ton laita-alueilla, ja käydään ihas-
telemassa Puolarmaarin puisto-
aluetta ryhmäpuutarhoineen ja 
frisbeegolf-ratoineen. Tämä käve-
lylenkki on aavistuksen muita pi-
dempi, joten muistathan mukavat 
kengät!

Kävelykierros tuomiokirkon 
maisemissa pe 5.6.
Käydään kävelyllä Espoon tuomiokir-
kon maisemissa ja jokivarressa. Ko-
koontuminen Lilla Karyllin pihalla klo 
11.30, josta lähdemme kävelylle yhtä 
matkaa. Varaathan hyvät kengät jal-
kaan ja vesipullon mukaan. Pukeu-
dumme sään mukaan, emmekä lähtö-
kohtaisesti peru retkeä sateen vuoksi. 
Ilmoittaudu mukaan retkelle Tiinalle 
p. 050 310 7987.

Merimaisemaretki pe 12.6.
Kävelylenkki Kivenlahden rantakal-
lioille ja Tyrskyvuoren kuntoportail-
le. Kokoontuminen Meriemyn edessä 
klo 11.30, josta lähdemme kävelylle 
yhtä matkaa. Varaathan hyvät kengät 
jalkaan ja vesipullon mukaan. Tämä 
retki soveltuu sinulle, jos pystyt käve-
lemään portaita ja ylämäkiä, matkaa 
reitille kertyy noin 5 km. Ilmoittaudu 
mukaan Tiinalle p. 050 310 7987. Pu-
keudumme sään mukaan emmekä 
lähtökohtaisesti peru retkeä sateen 
vuoksi.

Helpompi rantaretki pe 26.6.
... vai jopa uintikeikka?
Kokoonnutaan Meriemyn edessä pe 
26.6. klo 11.30. Tällä helppokulkuisel-
la kävelyretkellä Kivenlahden ranta-
maisemissa suuntaamme Meriemyn 
läheisille uimarannoille ja venesata-
man lähettyville haukkaamaan hap-
pea. Kävelemme hitaimman osal-
listujan tahdissa, pysähtelemme ja 
voimme vaikka käydä uimassakin. Jos 
uinti innostaa, pakkaathan uima-asun 
ja pyyhkeen mukaasi. Matkaa kertyy 
lenkille noin 2 km. Ilmoittaudu mu-
kaan Tiinalle p. 050 310 7987. Pukeu-
dumme sään mukaan emmekä lähtö-
kohtaisesti peru retkeä sateen vuoksi.

Mielikuvamatka mielipaikkaan
Haluatko löytää oman turvapaikka-
si, jossa voit rentoutua ja saada hyvää 
oloa? Tervetuloa mukaan mielikuva-
harjoitus-tuokioon, ihanan rauhoit-
tavan omenapuutarhan syleilyyn! 
Ulkoilmatapahtumassa pääset viet-
tämään aikaa yhdessä, samalla kui-
tenkin saaden turvallisen, oman ti-
lan ohjatulle harjoitukselle. Tuokio on 
kaikille avoin, eikä vaadi aiempaa ko-
kemusta! Tapaaminen tuokiota var-
ten Lilla Karyllin pihalla 15.6. klo 15. Il-
moittaudu mukaan Tiinalle p. 050 310 
7987. Ohjaa opiskelija Tatja.
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Kohtaamispaikka 
Meriemy
Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09–863 2031
• Kesäkuu 2020 avoinna 

arkisin klo 9.30-11.30 ja 13-15

Kohtaamispaikka 
Lilla Karyll
Pappilantie 7, Espoon keskus
p. 09–859 2057 
• Kesäkuu 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. 

HUOM! Ilmoittauduthan ennen kuin tulet Lilla Karylliin, Meriemyyn tai Valoemyyn 

kesäkuussa 2020. Ilmoittautuminen: emy.fi/kohtaamispaikat

Emyn kohtaamispaikat

Kohtaamispaikka ja
ryhmätila Valoemy
Maapallonkatu 8 E-F, Espoo. Huomaathan, että 
sisäänkäynti on Maapallonkujan puolella taloa.
• Kesäkuu 2020 avoinna    

ke, to ja pe klo 12-14

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 käyt-
täjänimen, 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. Emyn työntekijä on 
läsnä arkisin ma-pe klo 9-16.30.

Jos sinulla on haasteita Discordin kanssa, soita Neenille 
050 310 7982 tai Artulle 050 312 5193 (arkisin klo 10-16).

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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Uudet toimintatavat Emyssä

Ethän osallistu fyysisiin kohtaamisiin, jos olet 
riskiryhmässä. Otathan sen sijaan etäyhteydet 
aktiiviseen käyttöön!
 Jos kuulut riskiryhmään eli tiedät olevasi henki-
lö, joka voi saada koronaviruksesta vakavan taudin, ke-
hotamme noudattamaan viranomaisohjeita ja suosituk-
sia ja jäämään kotiin. Riskiryhmien osalta emme toivo, 
että osallistut Lilla Karyllissa, Meriemyssä, Valoemyssä 
tai ulkonakaan järjestämäämme toimintaan. Sen sijaan 
toivomme, että tulet mukaan Virtuaaliemyn juttelualus-
talle sekä etäyhteyksin toimiviin ryhmiin!
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 
(19.5.2020): "Tämänhetkisen tiedon perusteella yli 
70-vuotiaat henkilöt ovat muita alttiimpia saamaan va-
kavan koronavirusinfektion. Vakavan koronavirusinfek-
tion vaaraa voivat lisätä ne perussairaudet, jotka merkit-
tävästi huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa 
tai elimistön vastustuskykyä, esimerkiksi: Vaikea-as-
teinen sydänsairaus, huonossa hoitotasapainossa ole-
va keuhkosairaus, diabetes, johon liittyy elinvaurioita, 
krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta, vas-
tustuskykyä heikentävä tauti kuten aktiivisessa solun-
salpaajahoidossa oleva syöpätauti, vastustuskykyä 
voimakkaasti heikentävä lääkitys (esimerkiksi suurian-
noksinen kortisonihoito)". Lisätietoa: thl.fi

Jokainen ilmoittautuu mukaan etukäteen
Emyn kotisivujen kautta (tarkemmin: emy.fi/kohtaa-
mispaikat), pääset kätevästi ilmoittautumaan mukaan 
kohtaamispaikkojen toimintaan. Valittavanasi on Lilla 
Karyllista ja Meriemystä arkipäivien aamupäivän tai ilta-
päivän osallistuminen sekä Valoemystä ke, to tai pe klo 
12-14. Puolilta päivin Lilla Karyll ja Meriemy siivotaan en-
nen toisen pienryhmän tuloa. Myös osallistumismäärää 
rajoitamme. Jos et pysty ilmoittautumaan netin kautta, 
voit ilmoittautua soittamalla Eevalle p. 050 310 7984.

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 joku tauti. 
Jääthän kotiin turvallisuussyistä aina vähänkään epävar-
moissa tilanteissa. Huomaathan, että koronavirustaudin 
testausta on lisätty Espoossa. Lisätietoja: espoo.fi.

Luethan tämän sivun huolellisesti ennen kuin osallistut toimintaamme kesällä 2020!

Huolehdimme turvaväleistä

Niin kohtaamispaikoissa sisällä kuin ulkoretkillä ja mu-
seossa säilytämme ohjeiden mukaiset turvavälit (2 met-
riä). Emme halaa, emmekä kättele. Tapaamisten aluksi 
kertaamme pelisäännöt. Sisätiloissa noudatamme rajoi-
tettuja osallistujamääriä, jotta turvavälit onnistuvat.

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 puhdistus on osallis-
tumisen ehto.

Käytämme kasvosuojaimia sisätiloissa
Emyn tiloissa käytämme sisällä kasvosuojaimia eli kasvo-
maskeja, joiden asianmukaisesta puhdistuksesta ennen 
seuraavaa käyttökertaa vastaa Emyn työntekijät. Mas-
kit pestään pesukoneessa 90 asteessa tai keitetään ve-
dessä. Emyn maskien teho lähentelee lääkinnälliset kri-
teerit täyttävän maskin suodatuskykyä. Suojaimet ovat 
tarjolla yhdistyksen puolesta. Voit käyttää omaa suojain-
tasi, mikäli se on asianmukainen ja puhdas hengityksen-
suojain. Itse tehtyjä kangasmaskeja emme suosi. Maskin 
käyttö sisällä on osallistumisen ehto.

Jos sitten kuitenkin
Pyydämme jokaista toimintaamme osallistuvaa jättä-
mään yhteystiedot meille mahdollisen tartutaketjujen 
jäljittämistä varten. Yhteystiedot jätetään luottamuksel-
lisesti lomakkeella Emyn läsnäolevalle työntekijälle. Tie-
tojen jättäminen on vapaaehtoista.

Turvallisuus ajaa edelle
Tämä kaikki tehdään turvallisuuden vuoksi. Emme ha-
lua levittää virusta. Haluamme suojata itseämme ja mui-
ta, erityisesti heitä, joille tauti voi olla vaarallinen. Toivot-
tavasti voimme kaikki sitoutua näihin pelisääntöihin ja 
onnistumme kaikesta huolimatta toteuttamaan turvalli-
sesti mielenterveyttä tukevaa mukavaa toimintaa ja yh-
dessäoloa hymyt huulilla!
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Emyn etäryhmätoiminta kesäkuu 2020

Maanantaisin

Levyraati
Levyraati kokoontuu maanantaisin 
klo 11 Virtuaaliemyssä eli Discord-
alustalla Emyn palvelimella. Levy-
raati toteutetaan videoyhteydellä, 
mutta voit tulla mukaan myös pel-
källä äänellä. Soitettavat kappaleet 
etsimme internetistä, kuten Youtu-
besta tai Yle Areenasta. Jokainen 
saa valita yhden kappaleen sekä 
kommentoida ja arvostella vuorol-
laa kunkin kappaleen. Ilmoittaudu 
mukaan Virtuaaliemyssä käyttä-
jälle TiinaEmy tai p. 050 310 7987, 
joka kutsuu osallistujat koolle. Lisä-
ohjeita tai apua osallistumiseen on 
myös tarjolla. Tervetuloa mukaan!

Pelataan yhdessä
Maanantaisin 8.6.-29.6.2020 klo 
14 pelataan yhdessä Skribbl.io, jo-
ka on netin välityksellä toimiva piir-
rä ja arvaa -tyylinen peli! Peliin ei 
tarvitse rekisteröityä ja pelaaminen 
on hauskaa. Piirtotaitoa ei vaadita! 
Ma 29.6. klo 14 Kahoot! -visailua. 
Aiheena kesä! Samalla keskustelua 
kesän fiiliksistä. Rohkeasti mukaan 
pelailemaan ja pitämään haus-
kaa yhdessä! Ryhmä järjestetään 
Virtuaaliemyn Pelit-puhekanaval-
la. Puhekanavilla voi käyttää myös 
videoyhteyttä. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset nimimerkiltä TapsaHar-
kassa tai p. 050 310 7985.

Tiistaisin

Ruokaryhmä
Kesäkuussa etäruokaryhmässä kok-
kaillaan monia herkkuja. Ruoka val-
mistuu käden käänteessä helpoilla 
resepteillä. Mukaan voi tulla, vaik-
ka itse ei kokkaisikaan. Rupattelu-
seuraa tarjolla myös. Yhteyden saat 

Zoomin kautta, linkki kesäkuus-
sa emy.fi/ryhmätoiminta. Ilmoit-
tautumiset järjestötyöntekijä 
Tiia Hachadille p. 050 310 7986 
tai sähköpostilla tiia.hachad(at)
emy.fi tai discordissa TiiaEmy. Il-
moittautuessasi saat tarkemmat re-
septit. Menu kesäkuulle:
• Ti 2.6. Hyvät ja helpot lihapullat 

Tiian tapaan 
• Ti 9.6. Ruokaisa 

Tonnikalapastasalaatti
• Ti 16.6. Kesäkeitto
• Ti 23.6. Lämmin maalaissalaatti
• Ti 30.6. Lämpöiset 

kasvisvoikkarit

Joogaa
Tervetuloa joogaamaan etänä! Titta 
ohjaa joogaa etänä tiistaisin 2.6., 
9.6. ja 16.6. klo 15. Varaa jooga-
tuokiota varten kotoasi sopiva ti-
la sekä joogamatto. Pue joustavat 
vaatteet ja muistathan olla syömät-
tä ja juomatta puoli tuntia ennen 
ja puoli tuntia jälkeen joogan. Yh-
teyden saat Zoomin kautta. Linkki 
päivitetään Emyn kotisivuille (tar-
kemmin: emy.fi/ryhmätoiminta). 
Tule mukaan!

Olohuone

Olohuoneessa kokoonnutaan ja 
kohdataan toisia etänä videoyhtey-
dellä tai pelkällä äänellä kaksi kertaa 
viikossa Virtuaaliemyssä (Discord): 
tiistaina ja torstaina klo 14. Kes-
kustelu on vapaata samaan tyyliin 
kuin Emyn perinteisten kohtaamis-
paikkojen olohuoneissa. Olohuo-
ne tarjoaa vertaistukea ja mahdol-
lisuuden tavata muita emyläisiä. 
Työntekijöistä on mukana Tiia, jol-
le voit ilmoittautua mukaan puheli-
mitse p. 050 310 7986 tai Virtuaali-
emyssä käyttäjälle TiiaEmy.

Keskiviikkoisin

Hyvinvoinnin teematuokiot
Hyvinvoinnin teematuokiot jär-
jestetään keskiviikkoisin Virtuaa-
liemyssä (Discord). Ilmoittaudu 
mukaan VirpiEmy. Tuokiot toteu-
tetaan videopuhelulla. Tervetuloa 
mukaan! Hyvinvointiteemat:
• 3.6. Rentoutuminen
• 10.6. Tukipalvelut netissä
• 17.6. Uni
Ryhmä jää juhannuksesta kesä-
tauolle ja jatkuu jälleen syyskuus-
sa. Ideoita syksyn teemalistaukseen 
sopii kertoa Virpille tai Tiinalle!
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Torstaisin

Tukiryhmä
Torstaisin kohdataan klo 11 
Virtuaaliemyn (Discord) kautta. Jae-
taan kuulumiset ja tehdään yh-
dessä jokin hyvinvointia tukeva 
harjoitus. Ilmoittaudu mukaan Vir-
tuaaliemyssä käyttäjälle TiinaEmy 
tai p. 050 310 7987.

Askarteluryhmä
Askarrellaan tostaisin klo 13 yhdessä 
Zoom-etäyhteydellä, osallistumis-
linkki löytyy: emy.fi /ryhmätoimin-
ta. Mukaan voi tulla askartelemaan 
tai vain katselemaan meidän askar-
teluamme sekä juttelemaan. Terve-
tuloa kaikki mukaan! Ilmoittaudu 
mukaan Eevalle p. 050 310 7984. 
• To 4.6 Voikukkaseppele. Mate-

riaali: Voikukkia (myös muita 
kukkia halutessasi).

• To 11.6 Hyönteishotelli. Materi-
aalit: Säilyketölkki, kukkaruuk-
ku, maitotölkki tai puusta teh-
tävä kehikko (puuta ja nauloja), 
risuja, lehtiä, kaarnaa, käpy-
jä, korsia (koiranputki, järviruo-
ko) tai kuivaa lehtipuuta, johon 
porataan reikiä, narua, lankaa, 
(puuliimaa)

• To 18.6 Saunavihta tai -vasta. 
Materiaalit: koivunoksia (rau-
duskoivu) Huom! Tarvitset 
maanomistajan luvan oksien 
ottoon.

• 25.6 Valeampiaispesä. Materi-
aalit: suodatinpusseja, lankaa ja 
neula tai teippiä, narua, lankaa, 
paperia tai kartonkia sekä väri-
kynät musta ja keltainen

Olohuone
Olohuoneessa kokoonnutaan ja 
kohdataan toisia etänä videoyhtey-
dellä tai pelkällä äänellä kaksi kertaa 
viikossa Virtuaaliemyssä (Discord): 
tiistaina ja torstaina klo 14. Kes-
kustelu on vapaata samaan tyyliin 
kuin Emyn perinteisten kohtaamis-
paikkojen olohuoneissa. Olohuone 

tarjoaa vertaistukea ja mahdol-
lisuuden tavata muita emyläisiä. 
Työntekijöistä on mukana Tiia, jol-
le voit ilmoittautua mukaan puheli-
mitse p. 050 310 7986 tai Virtuaali-
emyssä käyttäjälle TiiaEmy.

Perjantaisin

Keskusteleva teehetki
Keskusteleva teehetki kokoontuu 
perjantaisin klo 14 (ei 19.6.) pohti-
maan ja keskustelemaan yhdessä 
vaihtelevien teemojen äärelle. Olet 
sydämellisesti tervetullut mukaan. 
Teehetkissä mukana niistä perin-
teisistäkin keskustelevista teehet-
kistä tuttu Emyn vapaaehtoinen 

Bror. Oma tee ja muki sille koneen 
ääreen, mikäli tee maistuu. Osal-
listua saat ilmankin teetä! Ilmoit-
taudu mukaan Kaiden kautta p. 
050 552 1049. Osallistumislink-
ki (Google Meet) löytyy:   emy.fi /
ryhmätoiminta.

Jalkapalloa ulkokentällä

Emyllä ja Espoon kaupungin aikuissosiaalityöllä on yhteinen puo-
len hehtaarin kokoinen viljelysmaa Kauklahdessa, pienen kävely-
matkan päässä Kauklahden juna-asemalta. Monet osallistujat ovat 
kertoneet saaneensa palstatoiminnasta vireyttä, säännöllisen päi-
värytmin, paremman fyysisen ja psyykkisen kunnon, uusia ystä-
viä ja onnellisuutta. Puutarhalla on toimintaa tänäkin kesänä. Osal-
listuaksesi et tarvitse aiempaa kokemusta kasvimaahommista, et 
myöskään kummempia varusteita. Tarvitset vain avoimen mielen.  
 Osallistujamäärän olemme koronaviruspandemian vuok-
si rajanneet viiteen henkilöön per päivä. Kunkin käyntipäivät so-
vitaan ennakkoon. Tiedustelut ja päivistä sopiminen tapahtuu 
Minna Kettusen kautta p. 050 310 7983.

Ethän tupsahda paikalle ilman ennakkoilmoittautumista!

Toimintaa puutarhalla

Jalkapalloa pelataan kaksi kertaa viikossa. Pelaaminen on 
maksutonta ja pääasiana on hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet 
taidoista riippumatta mukaan pelaamaan! Tiedustelut Kaj 
Järvisalo, p. 050 552 1049. Kesäkauden treenit:

• Laaksolahden tekonurmi maanantaisin klo 15.30-17
• Keski-Espoon tekonurmi torstaisin klo 16-17.30 (ei 

treenejä juhannusaaton aattona to 18.6.).
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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.

• Espoonlahden seurakunnan kauppa-apu riski-
ryhmiin kuuluville ja koronakaranteenissa oleville. 
Toimitamme peruselintarvikkeet ja hygieniatuot-
teet alueellamme kotiovellesi lähipäivinä tilauk-
sesta. Soita 050 476 2380 to 4.6. ja 11.6. klo 12–15. 
Tilauksen ottaa vastaan seurakunnan työntekijä, 
tarvikkeet maksuohjeineen toimittaa perille vapaa-
ehtoinen.

• 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!

• Tarkistathan aukioloajat ja mahdolliset toimintaoh-
jeet kunkin eri toimijan nettisivuilta tms.

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

• Raitin Pysäkki on suljettuna.
• Asukastalo Kylämaja ja Askel: kalliola.fi

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 keskustelu-
apu) kesäkuussa ma klo 13–14 p. 09 8050 6638 ja to klo 
9–10 p. 09 8050 6738. Heinäkuussa vain maanantaisin. 
Elokuussa ma klo 9-10 p. 09 8050 6638 ja to klo 9–10 p. 
09 8050 6738. Kaikkien Espoon seurakuntien työnteki-
jöiden yhteystiedot osoitteesta www.espoonseurakun-
nat.fi/yhteystiedot. Sähköinen ajanvaraus verkkosivu-
jen 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 suljettu, tarkistathan tiedot

  Verkkosivuja
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 Tukea seurakunnista

Kurssitoimintaa

Mielenterveyden ensiapu®1 – 
Mielenterveys elämäntaitona 
-koulutus 
Kaksipäiväinen MTEA1-koulutus järjestetään Valoemys-
sä ke 24.6. ja 1.7. klo 9-16. Koulutus soveltuu kaikil-
le, jotka haluavat vahvistaa omaa tai läheistensä mie-
lenterveyttä. Mielenterveys on terveyttä: mielen hyvää 
vointia ja ihmisen kykyä selviytyä arjessa. Se on voima-
vara, joka mahdollistaa monia asioita elämässä. Hyvää 
mielenterveyttä on myös kyky luovuuteen ja läheisiin 
ihmissuhteisiin. MTEA1-kurssilla keskitytään mielenter-
veyteen elämäntaitona ja keinoihin edistää mielen hy-
vinvointia. (Kurssi ei sovellu akuutissa kriisissä olevalle.) 
Hae mukaan: virpi.guttorm(at)emy.fi , p. 050 310 7981.

Haasteelliset ryhmätilanteet -kurssi
Emy järjestää koulutuksen haasteellisista ryhmätilan-
teista. Kurssilla käsitellään vuorovaikutuksen, tunne-
taitojen ja ryhmädynamiikan teoriaa, sekä tehdään 
käytännön harjoituksia. Koulutuksen ensisijaisena koh-
deryhmänä ovat Emyn ryhmien ohjaajat ja vapaaeh-
toiset, jotka haluavat edistää hyvää ryhmähenkeä. 
Olet myös lämpimästi tervetullut mukaan, mikäli muu-
ten koet, että kaipaat lisää keinoja vuorovaikutustaito-
jen edistämiseksi. Kurssille mahtuu 8 henkilöä. Kursse-
ja järjestetään Valoemyssä: ma 29.6. (täynnä) ja la 12.9. 
Hae mukaan: virpi.guttorm(at)emy.fi , p. 050 310 7981. 
Tervetuloa! 

Mielenterveyden keskusliiton 
verkkokursseja
Kannattaa käydä tutustumassa myös Mielenterveyden 
keskusliiton verkkosivuihin, sillä heillä on muun muassa 
Masennus kuin ikisade? - Itseopiskelukurssi tarjolla. Ky-
seinen kurssi on suunnattu ihmisille, jotka pohtivat ma-
sennusta omakohtaisesti, läheisenä tai ammattilaisena. 
Lisätiedot: mtkl.fi 

Emy on mukana Tukinetissä

Emy on liittynyt mukaan Tukinettiin. Tule mukaan chattiimme! Tukinet.net-verkko-
sivuilta löydät palveluita, joiden tarkoituksena on ihmisen auttaminen, tuen tarjoa-
minen sitä tarvitseville ja kokemusten jakaminen. Tukinetin teemojen kautta voit 
tutustua sinua koskettaviin aiheisiin, osallistua ryhmächatteihin tai kahdenkeski-
siin chatteihin, ottaa osaa ryhmäkeskusteluihin tai saada henkilökohtaisen tukihen-
kilön. Keskustelu helpottaa. Tällä hetkellä Tukinetissä palveluita tuottaa ja tarjoaa 
yli 90 kolmannella sektorilla toimivaa yksikköä. Palveluja voi käyttää anonyymisti ja 
maksutta. Tukinetin ylläpidosta vastaa MIELI Suomen Mielenterveys ry.

 Moni paikka on suljettu, tarkistathan tiedot
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Kuten kaikki varmaan tiedätte Emy on käynnistänyt Vir-
tuaalista toimintaa Discord-alustalla. Discord on netin 
välityksellä toimiva keskustelualusta, jonka käyttö on 
helppoa! Jokainen voi oppia sovelluksen käytön pie-
nellä panostuksella ja liittyä Emyn Discord-kanavalle ja 
osallistua keskusteluihin tai etäryhmiin. Juttuseuraa ja 
kohtaamisia voi saada vain parilla klikkauksella!

Jos tarvitset apua ja tukea nettipalvelun käyttämiseen, 
soita Tapanille p. 050 310 7985. Numeroon vastaa 
Emylle harjoittelua tekevä sosionomiopiskelija, joka aut-
taa sinua rauhassa käyttämään Discord-palvelua ja neu-
voo samalla, kuinka sitä käytetään. Samalla voimme kat-
soa yhdessä, kuinka mikrofoni ja web-kamera laitetaan 
kuntoon, jos ne sinulta löytyvät.

Virtuaaliemy on meitä kaikkia varten!

Virtuaaliemy on tullut jäädäkseen. Tule sinäkin mukaan!

Kaikilla on mahdollisuus osallistua Emyn etätoimintaan 
osaamistasosta riippumatta! Jos et kuitenkaan halua 
soittaa puhelimella, voit saada apua Discord-palvelun 
käyttöön kuvallisista ohjeista.

Suora linkki Emyn Discord-kanavalle löytyy osoitteesta 
https://emy.fi/. Sivun oikeassa laidassa on kuva, jossa lu-
kee ”Virtuaaliemy on auki!” Tätä kuvaa klikkaamalla pää-
set Emyn palvelimelle ja aloittaa keskustelun muiden 
kanssa. Kuvalliset ohjeet viereisellä sivulla ->

Discord-sovelluksen voi ladata tietokoneelle tai sitä 
voi käyttää selaimen kautta osoitteesta https://discord.
com/. 

Nähdään Emyn Discord-kanavalla!
      Tapsa

Kuvaterveisiä Emystä

Minna askarteli sapluunan Lilla 

Karyllin ruokailutilan boordia varten.

Tiia ohjasi Valoemystä käsin

ruokaryhmää etänä.
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1. Mene osoitteeseen https://discord.com/. Nettisivulta 
voit ladata Discord-sovelluksen tietokoneellesi tai käyt-
tää sitä selaimen kautta.

2. Klikkaamalla ”Avaa Discord” -nappia voit valita itsellesi 
nimimerkin. Nimimerkki voi olla joko etunimesi tai vaik-
kapa lempinimesi. Jos et halua käyttää omaa nimeäsi, 
voit käyttää keksimääsi nimeä.

3. Kun olet valinnut itsellesi nimimerkin ja jatkat Dis-
cord-palveluun saat mahdollisuuden rekisteröidä tilisi. 
Valitse käyttämäsi sähköposti ja vahva salasana. Valitse 
kuitenkin sellainen, jonka muistat.

Onnea, nyt olet Discordissa!

Ratkaisut löytyvät yhdessä!
Ohjeita ja neuvoja tarjoaa Tapsa Emyn numerossa
p. 050 310 7985. Ota rohkeasti yhteyttä, yhdessä voim-
me löytää ratkaisuja. Voimme kartoittaa yhdessä myös 
mahdollisuuksia saada laite käyttöön, mikäli sinulta puut-
tuu älylaite kokonaan tai oma laitteesi ei toimi.

Ja sen käyttäminen...

4. Emyn Discord-kanavalle 
johtavan kutsulinkin löydät 
Emyn kotisivuilta. Liityttyäsi 
Virtuaaliemyyn näet vasem-
malla eri keskustelukana-
via (#), joihin voit vapaasti 
liittyä!

5. Keskustelukanavien al-
la näet profi ilisi. Mikrofonin 
kuvakkeesta voit myksitää 
mikrofonisi. Kuulokkeiden 
kuvasta voit hiljentää Dis-
cordin äänet, kun olet puhekanavalla. Asetukset löyty-
vät hammasrattaan alta.

6. Asetuksista löydät kohdan "Ääni ja 
video". Jos mikrofonisi tai kamerasi ei 
toimi, tämä kannattaa tarkistaa, että 
asetukset ovat oikein!

7. Syöttölaitteesta valitaan laite, jos-
ta haluat äänet kuuluvan. Tähän suo-
sitellaan kuulokkeita. Ulostulolaite on 
se, mistä oma puheesi tulee. Monissa 
web-kameroissa on sisään rakennet-
tu mikrofoni, jonka voit valita. Syöt-
tötilassa voit valita tavan, jolla äänesi 
tulee. Radiopuhelintilassa, sinun täy-
tyy valita nappi, jota painat kun halu-
at puhua.

Virtuaaliemyssä jutellaan siis kirjoittamalla tekstiä. 
Virtuaaliemyssä on myös puhekanavia ja osa Emyn 
etäryhmistä pohjautuu Discordin kautta toimiviin 
videopuheluihin.
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Runot

Illalla puutarhassa

Pienellä leikkurilla leikkasin

pienellä kouralla puhdistin

kukkapenkissä

illan hämärissä

maa oli liki

eikä tullut hiki

musiikkia tuli mieleen

jospa saisin Sinut viereen

Sanna H.

Uusi tilanne varmasti rasittaa

Kun kaikki elämässä muutetaan

Mutta jälleen aika tulee kohtaamisen

Ihan varmasti! Takaan sen.

Tiia

Kun kesän alku alkaa saa

auringon valo taivaalta sarastaa

Aamun piristys on tuon valon siristys

Kesää kohti mennä paahdetaan

ja aikaan uuteen elämä johdattaa

        

Tiia

Tuulessa

                 kätesi kosketus

                  järven

                                 pinnalla silmäsi

                                 taivaan

                  purppurassa iloisuutesi

                  poluillasi

                                  elämän

     jäljet

                                  Olli Salokangas
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Iloa pienistä asioista

Ihminen voi saada iloa asioista, jotka ovat hyvin. Myös 
pienet arkipäiväiset asiat tuottavat iloa ja merkitystä 
elämään. Esimerkiksi toisen ihmisen pieni kohtaami-
nen arkipäiväisellä kauppareissulla tai kävelyllä voi tuot-
taa hyvää mieltä. Nyt eristäytymisen aikana monilla on 
kokemusta siitä, että ventovieras ihminen kävelypolul-
la vaihtaa muutaman sanaparin luonnon heräämisestä 
tai ajankohtaisista asioista. Naapurustossa ja rappukäy-
tävissä on ollut lappuja, joissa tarjotaan esimerkiksi os-
tosten hakua niille, keiden pitää olla nyt karanteenissa. 
Vaikka ei itse tarvitsisi asiointiapua, tuottaa iloa huoma-
ta, että ihmiset välittävät toisistaan. 

Ilostakin voi tehdä pieniä rutiineja tietoisesti hakemalla 
aiheita ilahtua. Tiskatessa tai ruokaa laittaessa voi kuun-
nella musiikkia, esimerkiksi Virtuaaliemyn levyraadis-
ta löytynyttä bändiä tai keskustelukanavalta löytyneen 
vinkin jonkun yhtyeen keikkataltioinnista. Voi tulla pe-
laamaan Aliasta tai keskustelemaan, tekemään ruokaa 
yhdessä verkkoon. Voi nauraa toisen kekseliäälle arva-
ukselle tai hauskalle jutulle.

Voi ottaa tavaksi tehdä kahvit tai teet termariin, ja lähteä 
juomaan ne omalle parvekkeelle, pihalle, kerrostalon pi-
halle, puistoon, metsäpolulle tai uimarannalle. Voi ottaa 
vaikka ystävään videoyhteyden kännykällä tai jutella ohi 
kävelevän ihmisen kanssa. Nauttia pienestä yhteydestä 
toiseen ihmiseen. 

Pienet jokapäiväiset hyvät teot itselle kantavat meitä tyytyväisempään arkeen

Itselleen voi tuottaa joka päivä pieniä hyviä hetkiä. Voi 
päättää tekevänsä itselleen erityisen hyvän aamiaisen 
ja kattaa kauniisti. Voi kokeilla uusia asioita, vaikka pod-
casteja tai äänikirjoja. Voi kasvattaa sitruunan siemenes-
tä ikkunalaudallaan. Opettaa tuttavalle villasukkien te-
koa puhelimen ja videoyhteyden avulla tai ottaa tavaksi 
lähteä pienelle kävelylle kauniiseen paikkaan joka päivä.
Nämä pienet jokapäiväiset hyvät teot itselle kantavat 
meitä tyytyväisempään arkeen ja yli poikkeusaikojen. 
Niillä on merkitystä.

Johanna
sosionomiharjoittelija
Diakonia-ammattikorkeakoulusta

Haluatko mukaan kaveriporukkaan?

Yhdistämme ihmisiä 3-4 henkilön kaveriporukoihin. Ajatuksena vähentää yksinäisyyttä eli 
tavata ja tutustua, jutella vaikkapa kahvikupposen äärellä. Mahdollisesti käydä vaikka Kai-
kukorttikohteissa yhdessä tai keksiä jotain muuta mukavaa ja yhdistävää. Vertaiskaverit 
toimivat toisilleen vapaaehtoisena matalan kynnyksen vertaistukena – kohtaavat toisensa 
ihmisenä, vertaisena. Ilmoittaudu Virpille p. 050 310 7981.
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Tuu messiin! Emyn hanke 18-32-vuotiaille

Heippa tyypit! 
 
Kesäkuussa puhaltavat uudet vanhat tuulet, mikä tässä 
tapauksessa   tarkoittaa seuraavaa: 
• Discord-päivystys jatkuu samaan tapaan kuin   
 toukokuussa 
• OLOTILAT AVATAAN! Woop woop! 
• Saliryhmä jatkuu Puolarmaarin ulkosalilla! 
 
Kesäkuun Olotilat ovat muuten samanlaisia kuin korona-
aikaa edeltäneetkin olotilat, mutta muutama pieni muu-
tos on edessä: 
• Olotilat järjestyvät Valoemyssä (Maapallonkatu 8  
 E-F)  torstaisin ja perjantaisin klo 14-18. 
• Tiloja käytetään mahdollisimman väljästi 
• Käsihygieniasta huolehditaan ja tiloja siivotaan entistäkin paremmin 
• Kaikkien paikallaolijoiden naamaa koristaa maski (maskin saat meiltä) 
 
Saliryhmä, joka ennen kokoontui Leppävaarassa, kokoontuu kesäkuussa keskiviikkoisin 
Puolarmaarin ulkosalilla (Puolarmaari 12, 02210 Espoo) klo 16-17 
• Artulla on mukanaan desinfiointiliinoja ja käsidesiä! 
• Ei maskipakkoa! Noudatetaan kuitenkin turvavälejä :) 
 
Jos on minkäänlaisia flunssa- tai kuumeoireita, niin jääthän kotiin! Kotoa voit olla toiminnas-
sa mukana etänä Discordin kautta sekä terveenä että kipeänä <3 
 
Me työntekijät ollaan Discordissa: 
ma ja ti 9-18
ke 9-17
to ja pe 12-19

Discordiin pääsee oheisen linkin kautta: https://discord.gg/EpHgyVu tai oheisen
QR-koodin skannaamalla 

Siltikin messissä, 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 Virpi Guttorm ja Tiina Pajula.


