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Syksyn lehtien väriloisto on pian parhaimmillaan. Keltaiset 
ja vihreät lehdet kuultavat kivasti vasten sinistä taivasta. 
Toisina päivinä taas saa kuunnella sateen ropinaa. Luonto 
ja me valmistaudumme vähitellen talveen, joskin vielä on 
esimerkiksi monen ruokasienen satokausi alkamatta ja kar-
palojakin on poimittavaksi. Löytyisiköhän karpaloita vaik-
kapa Nuuksion Kattilan alueelta, jonne lokakuiselle vaellus-
retkelle suunnataan (katso sivu 4)?

 Viime aikoina koronaviruksen tartuntaluvut ovat 
Suomessakin olleet nousussa. Olemme kaikki jo varmasti 
väsyneitä koko epidemiaan, mutta siitä huolimatta vielä on 
jaksettava puhdistaa käsiä, huolehtia turvaväleistä, käyttää 
maskeja ja jäädä vähäisessäkin fl unssassa kotiin tekemään 
oirearviota omaolo.fi  -palvelussa. Onneksi voimme kuiten-
kin tämänkin keskellä elää aktiivista ja mukavaa elämää, jo-
ta ajatellen tämäkin tiedote pursuilee sisältöä.

 Sen vielä haluan ilolla kanssanne jakaa, että loka-
kuun alusta Discord-alustalla toimiva Virtuaaliemymme 
muuttuu ja laajenee uudeksi yhteiseksi Avomielin-verkoksi. 
Yhdessä muiden pääkaupunkiseudulla toimivien mielen-
terveysyhdistysten kanssa saamme toivottavasti verkko-
kohtaamisia entistäkin laajemmiksi ja monipuolisemmiksi. 
Kannustan jokaista, myös sinua, mukaan Avomielin-verk-
koon! Siihen ja muihinkin tietokoneiden ja älylaitteiden 
maailmaan on myös opastusta 
tarjolla (kurkkaa sivu 4).

Keltaista ja kaunista
lokakuuta sekä terveyttä 
ja jaksamista syksyyn
toivottaen,

Tiina :)

EMY-tiedote 10/2020

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 edel-
tävän kuukauden puoliväliin mennessä sähköpostitse 
tiina.pajula(at)emy.fi  tai postitse Lilla Karylliin.

   Kansikuva: Mika P.

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

Emyn kuulumisia

1.10. Tarinapaja aloittaa (uusi ryhmä!)
Syysleirin hakuaika Vellossa alkaa

7.10. Improilua hyvinvoinnin
teematuokiossa Valoemyssä &
Retki Didrichsenin taidemuseoon

9.10. Retki Nuuksioon

10.10. Maailman mielenterveyspäivä &
Kuukausikokous ja
kaikukorttiryhmä Meriemyssä

13.10. Vapaaehtoistoiminnan 
kehittämisiltapäivä

14.10. Ruoanlaittoa retkikeittimillä

17.10. Asunnottomien yö

19.10. Jalkapallon hallitreenikausi alkaa

27.10. Keilausta Tapiolassa

28.10. Virtuaalipelit teemana Valoemys-
sä hyvinvoinnin teematuokiossa

Emyn sääntömääräinen 
syyskokous pidetään 
lauantaina 7.11.2020 
klo 13 Valoemyssä,
Maapallonkatu 8 e-f.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!



3

Emyn kohtaamispaikat
Olet lämpimästi tervetullut Emyyn, mutta luethan tämän kuitenkin ensin!

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 kä-

vijöitä ja osa ohjataan 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. Li-
sätiedot ryhmistä sivuilta 6-9 ja 14. Olet tervetullut!

Ilmoittaudu etukäteen Emyn talkoisiin
Lilla Karyllissa talkoot järjestetään jokaisena arkipäivä-
nä ja Meriemyssä ma, ke ja pe klo 9.30-12.30. Talkoisiin 
ilmoittaudutaan mukaan Vellon kautta: vello.fi /emyry 
tai linkin kautta Emyn sivuilta. Vellosta varmistat paik-
kasi, mutta viime hetkellä eli klo 9.00-9.30 välillä saapu-
via otamme mukaan talkoisiin, kunnes ryhmä 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
Lilla Karyllissa alakerta on varattu ensisijaisesti tal-
kootoiminnan käyttöön klo 9-12. Tuona aikana talon 
alakertaan mahtuu rajallinen määrä muita kävijöitä. Lil-
la Karyllin yläkertaan johtavat portaat on kunnostettu ja 
yläkerrasta löytyy lisää oleskelutilaa!

Emyn kohtaamispaikoissa on tarjolla kasvomaske-
ja osallistumisen ajaksi. Suosittelemme, että maskeja 
myös käytetään. Jokainen paikalle tulija ohjataan ensin 
pesemään kätensä ja lisäksi tarjolla on käsidesiä viimeis-
telyksi. Jos sinulla on vähänkään fl unssan oireita, jätät-
hän osallistumisesi väliin (toivomme kuitenkin sinun 
siinä tapauksessa peruvan ennakkoilmoittautumisesi 
Velloon). Kaikessa toiminnassa pyrimme säilyttämään 
turvavälit toisiimme. Toimitaan yhdessä virusta vastaan!

Viikonloppujen 
aukioloajoista

Lilla Karyllin ja Meriemyn 
viikonloppujen vapaaeh-
toisvetoiset aukiolot 
alkavat lokakuun aikana. 
Tarkemmat tiedot saat 
seuraamalla Emyn 
infotauluja ja kotisivuja 
emy.fi . 
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Emyn ajankohtaiset ja menot

Hakuaika Emyn jäsenten 
syysleirille lokakuun alussa

Emyn syysleiri järjestetään kurs-
sikeskus Velskolassa Espoossa 
9.11.-13.11.2020. Leirille lähde-
tään bussikuljetuksella Lilla Karyl-
lista maanantaina 9.11. aamulla ja 
paluu leiriltä on perjantaina 13.11. 
aamupäivällä. Leirillä yövytään 
noin kahden hengen huoneissa ja 
nautitaan leirikeskuksen henkilö-
kunnan laittamista ruoista. Ohjel-
maa leirillä järjestävät opiskelijat ja 
Emyn työntekijät. Voit myös itse eh-
dottaa tai ohjata jotakin ohjelmaa, 
mutta otathan sen puheeksi leiri-
tapaamisessa. Leirin hinta on 
60€/Emyn jäsen. Jos haluat 
mukaan leirille, ilmoita 
nimesi, yhteystietosi 
sekä mahdollinen 
erityisruokava-
liosi Velloon 
(vello.fi/emy-
ry) 15.10.2020 
mennessä. Kaikille 
hakeneille ilmoitamme 
henkilökohtaisesti viikol-
la 43. Erityisesti riskiryhmään 
kuuluville tiedoksi, että mahdolli-
nen koronavirukselle altistuminen 
voi leirillä olla mahdollinen. Koros-
tetusta käsihygieniasta ja turva-
väleistä huolimatta viikko samois-
sa tiloissa ja yhteisillä aterioilla voi 
huonolla tuurilla saada mahdolliset 
pöpöt kiertämään. Leirille voi läh-
teä vain silloin, kun ei ole minkään-
laisia fl unssan oireita. On kuitenkin 
hyvä tiedostaa, että tartuntariski on 
olemassa. Tiedustelut: Tiina Pajula.

Retki Didrichsenin taidemuseoon 
Vincent van Goghin näyttelyyn 

keskiviikkona 7.10. 
Tie taiteilijaksi esitte-
lee valikoiman hollan-
tilaisesta Kröller-Mül-
ler-museosta lainattuja 
piirustuksia Van Goghin uran alkuvai-
heilta sekä kaksi öljyvärityötä myö-
hemmältä ajalta. Lähtö Lilla Karyllista 
klo 13. Ilmoittautuminen Vellon kaut-
ta. Mukana opiskelija Heidi.

Lilla Karyllissa ja Meriemyssä 
tarjolla ATK-neuvontaa 

Tiistaisin klo 10-14 Lilla Karyllin 
yläkerrassa ja perjantaisin klo 

12-15 Meriemyssä on tarjol-
la henkilökohtaista neu-

vontaa ja opastusta tie-
tokoneen, tabletin tai 

kännykän käyttämisessä. 
Varaa oma aikasi: 

vello.fi /emyry ja tule oppimaan 
uutta tai kysymään tarkentavia 

kysymyksiä.

Retki Nuuksion 
kansallispuistoon

Perjantaina 9.10. kokoonnumme Lilla 
Karyllin pihalle klo 9 ja lähdemme yh-
dessä Nuuksioon. Varaudu sään mu-
kaisella vaatetuksella. Jos edellisinä 
päivinä on satanut reilusti, voi polut 
olla märkänä ja kumisaappaat tai ve-
denpitävät retkeilykengät ovat suo-
siteltavia. Retkellä kävelemme noin 
7.5km (noin 3h plus tauot) ja reitillä on 
mm. 7 järveä. Emy tarjoaa ennakkoon 
Vellon kautta 7.10. mennessä ilmoit-
tautuneille eväät ja paikallisbussissa 
lipun ja maskin. Muistathan ilmoittaa 

mahdollisen erityisruokavaliosi Vel-
lon kautta ilmoittautumisesi yhtey-
dessä. Pakkaa oma juomapullo mu-
kaan! Retkelle mukaan lähtee Sami.

Maailman mielenterveyspäivä
Avomielin-yhdistykset järjestävät 
maailman mielenterveyspäivän 
kunniaksi lauantaina 10.10. sosi-
aalisen median kampanjan, joka 
muistuttaa vertaistuen merkityk-
sestä. Autathan meitä levittämään 
kampanjaa tykkäämällä julkaisuista 
ja jakamalla niitä omissa verkostois-
sasi. Kampanjan julkaisut jaetaan 
10.10. muun muassa Emyn 
Facebook- ja Instagram -tileiltä 
@emyespoo. Käytämme muun 
muassa seuraavia aihetunnisteita: 
#voimaavertaisista #maailmanmie-
lenterveyspäivä #avomielin 

Emyn kuukausikokous ja 
kaikukorttiryhmä

Lauantaina 10.10. klo 13 Merie-
myssä pidetään Emyn kuukausiko-
kous. Kokouksessa suunnitellaan 
yhdistyksen toimintaa. Käymme lä-
pi retkitoiveita ja muita aloitteita. 
Kokous on avoin kaikille. Aloitteita 
ja ideoita voi esittää emy.fi  -sivujen 
oikean sivupalkin lomakkeen kaut-
ta. Kannattaa tulla myös itse mu-
kaan kokoukseen kertomaan omas-
ta ehdotuksesta! Muistathan, Emy 
on yhteisö, jossa kaikki saavat olla 
osallisena. Emy kannustaa vapaa-
ehtoisuuteen ja yhteisöllisyyteen. 
Jokainen pystyy halutessaan pie-
nellä kynnyksellä järjestämään yh-
teistä tekemistä! Jokaisella on jotain 
annettavaa yhteiseen kokemus-
pankkiin. Kaikukortin haltijoiden 

Emyssä tapahtuu paljon! Ajankohtaisista asioista saat tietoa tältä aukeamalta.

Ilmoittautuminen: vello.fi/emyry (tai pyydä apua työntekijältä, yhteystiedot s. 15).
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tapaaminen (yhteisten kulttuurien-
tojen sopimista ynnä muuta muka-
vaa) pidetään kuukausikokouksen 
jälkeen klo 14. Kaikukortista lisää si-
vulta 15.

Emyn yhteinen 
vapaaehtoistoiminnan 

kehittämispaja
Tiistaina 13.10. klo 14-17 Va-
loemyssä järjestetään Emyn vapaa-
ehtoisille ja kaikille vapaaehtoistoi-
minnasta Emyssä kiinnostuneille 
suunnattu yhteinen kehittämisilta-
päivä. Ilmoittaudu mukaan, jos tee-
ma vähänkään kiinnostaa sinua! 
Ilmoittautumiset Vellon kautta vii-
meistään su 11.10. Muistathan il-
moittaa samalla mahdollisen eri-
tyisruokavaliosi väliaikatarjoilujen 
vuoksi. Jokaisen panos on tärkeä, 
tervetuloa!

Ruoanlaittoa retkikeittimillä
Keskiviikkona 14.10. klo 13 alkaen 
kokkaamme yhdessä Lilla Karyllin 
piha-alueella retkiruokaa. Sovimme 
ensin yhdessä, mitä teemme ruo-
aksi ja käymme sitten kaupassa. Tä-
män jälkeen valmistamme ruoan 
retkikeittimillä Lilla Karyllin pihal-
la ja nautimme maittavan aterian 
ulkona. Säävarauksella valmistam-
me ruoan Lilla Karyllin keittiössä. Il-
moittaudu mukaan Vellon kautta.  
Tässä on oiva mahdollisuus oppia 
retkikokkauksen saloja!

Asunnottomien yö 17.10.
Asunnottomien yötä vietetään jäl-
leen 17. lokakuuta YK:n köyhyyden 
ja syrjäytymisen vastaisena päivänä. 
Tämän vuoden teemana on ”Oma 
koti hurjan kallis”. Espoon Asunnot-
tomien yötä vietetään tänä vuonna 
digitaalisesti. Maanantaina 12.10. 
aukeaa verkkosivu espoonasunnot-
tomienyö.fi . Sivu on aktiivinen kah-
den viikon ajan. Sivulla on muun 
muassa arkisin klo 13-15 avoin-
na oleva chat, jossa sosiaalityön 

asiantuntijat vastaavat kysymyk-
siin, sivut tarjoavat tietoa palveluis-
ta asunnottomille ja vähävaraisille, 
sivuilla on asunnottomuuteen liit-
tyvä peli sekä valokuvanäyttely es-
poolaisesta asunnottomuudesta.

Virtuaaliemystä tuli 
Avomielin-verkko

Avomielin yhdistykset (avomielin.fi /
yhdistykset) avaavat yhteisen virtu-
aalisen kohtaamispaikan Discordiin 
1.10.2020 alkaen. Uusi yhteinen 
alusta muokataan Virtuaaliemyn 
päälle. Yhdistymisen myötä verkko-
keskustelijoiden määrä lisääntyy ja 
keskustelut toivottavasti myös vil-
kastuvat. Tervetuloa mukaan jutte-
lemaan! Juttuseuraa on paikalla ai-
nakin arkisin klo 9-15. Ohjeena ja 
kutsulinkkinä pätee vanha tuttu, eli: 
1. Kirjoita internetselaimen osoiteri-
ville: https://discord.gg/rrxJBnN
(huomioi isot ja pienet kirjaimet
2. Valitse käyttäjänimi.Suosittelem-
me valitsemaan käyttäjänimen, jos-
ta sinut voi tunnistaa sinuksi. Koko 
nimeä ei tarvitse käyttää. 3. Klikkaa 
raksi ruutuun palveluehtojen koh-
dalla ja paina ”Jatka”. 4. Rekisteröi 
tilisi antamalla toimiva sähköposti-
osoitteesi ja valitsemalla uusi sala-
sana, jonka muistat. Näillä tiedoilla 
pääset kirjautumaan Discord-tilille-
si tulevaisuudessakin. 5. Halutessa-
si voit ladata työpöytäsovelluksen 
eli ohjelman myös tietokoneellesi, 
mutta voit käyttää ohjelmaa myös 
verkkoselaimessa (esim. Firefoxis-
sa). 6. Ala keskustella kirjoittamalla 
viestikenttään. Saat tarvittaessa li-
säapuja paikalla olevilta.

Mielenterveyden ensiapu® 
-koulutusta

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 -kurssi järjestetään Va-
loemyssä, la 24.10. ja 31.10.2020 
klo 9-16. Mielenterveyden ensiapu 
1 -kurssilla keskitytään mielenter-
veyteen elämäntaitona ja keinoihin 
edistää mielen hyvinvointia. Hakeu-
tuminen mukaan kursseille tapah-
tuu Vellon kautta (vello.fi /emyry). 
Tiedustelut: Virpi Guttorm (ks. s. 15).

Haluatko mukaan 
kaveriporukkaan?

Me Emyssä yhdistämme ihmisiä 2-3 
henkilön kaveriporukoihin. Ajatuk-
sena vähentää yksinäisyyttä. Ihmi-
set voivat tavata ja tutustua, jutel-
la vaikkapa kahvikupposen äärellä. 
Yhdessä voi lähteä vaikka pienelle 
retkelle. Mahdollista on myös käydä 
vaikka Kaikukorttikohteissa yhdes-
sä. Tai voimme keksiä jotain muu-
ta mukavaa ja porukkaa yhdistävää. 
Kaveriporukat tai vertaiskaverit toi-
mivat toisilleen vapaaehtoisena 
matalan kynnyksen vertaistukena 
– kohtaavat toisensa ihmisenä, ver-
taisena. Saat lisätietoa toiminnasta 
Virpin kautta, p. 050 310 7981.

Startti Emyn vapaaehtoiseksi
Tiistaina ti 27.10. klo 15.30-17.30  
Villa Apteekin alakerran neuvotte-
luhuoneessa. Kiinnostaako sinua 
vapaaehtoisena toimiminen, mut-
tet tiedä mistä aloittaa? Tule Emyn 
vapaaehtoiskoulutukseen! Ilmoit-
taudu mukaan: vello.fi /emyry.
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Emyn ryhmätoiminta

Harrastuksia ja tekemistä

Discord-levyraati
Etälevyraati kokoontuu Discord-
alustalla maanantaisin klo 11 ajal-
la 7.9.-30.11.2020. Levyraati toteu-
tetaan videoyhteydellä, mutta voit 
tulla mukaan myös pelkällä äänellä. 
Soitettavat kappaleet etsimme in-
ternetistä, kuten Youtubesta tai Yle 
Areenasta. Jokainen saa valita yh-
den kappaleen sekä kommentoi-
da ja arvostella vuorollaan kunkin 
kappaleen. Ilmoittaudu mukaan 
Avomielin-verkossa! Lisäohjeita tai 
apua osallistumiseen on myös tar-
jolla. Tervetuloa mukaan!

Luovat menetelmät 
voimavarana vielä lokakuussa

Ryhmässä haetaan luovien mene-
telmien avulla voimavaroja arkeen. 
Ryhmässä kokeillaan vaihtelevasti 
erilaisia taide- ja tarinalähtöisiä me-
netelmiä sekä rentoutumisen kei-
noja. Harjoitellaan hyvän mielen 
taitoja luottamuksellisessa ja voi-
mavaroja hakevassa ilmapiirissä. 
Kokoonnumme Valoemyssä maa-
nantaisin klo 13-14.30 ajalla 7.9.-
19.10.2020, ei 28.9. Ohjaajana opis-
kelija-Johanna. Tervetuloa!

Shakkikerho
Kaikille avoin shakkikerho kokoon-
tuu Villa Apteekin yläkertaan maa-
nantaisin klo 13-15 (ajalla 7.9.-
30.11.2020). Ryhmässä pelataan 
shakkia mukavassa porukassa. Voit 
tulla mukaan, vaikket vielä osai-
si shakkia – neuvojakin on tarjolla. 
Tervetuloa pelaamaan!

Kuvataideryhmiä kaikille
Emyn kuvataideryh-
mät ovat avoimia kaikil-
le eikä taitovaatimuksia 
ole, tervetuloa mukaan 
löytämään kuvataiteen ja värien 
ilo! Yhteiskäyttön tarkoitettuja tar-
vikkeita 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 (ei 13.10.). Il-
moittauduthan mukaan ryhmään 
Vellon kautta: 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.

Tarinapaja aloittaa nyt!
Tervetuloa mukaan Eveliina-opiske-
lijan ohjaamaan kirjoitusryhmään. 
Ryhmässä kirjoitamme tarinoi-
ta vaihtelevista teemoista. Taito-
vaatimuksia ei ole, tervetuloa mu-
kaan! Ryhmä kokoontuu Valoemyn 
neukkarissa torstaisin 13-14.30 ajal-
la 1.10.-26.11.2020. Ryhmä on kurs-
simainen, joten tulethan mukaan 
mieluiten jo ensimmäisille kerroille.

Toimintaryhmä Lilla Karyll
Kaikille avoin toiminnallinen ryhmä 
kokoontuu Lilla Karyllissa torstaisin 
(17.9.-10.12.2020) klo 13.30. Ilmoit-
tauduthan mukaan ryhmään: vel-
lo.fi /emyry. Ryhmässä on vaihtele-
vaa tekemistä, ja samalla voimme 

Emyn syyskauden monipuolinen ryhmätoiminta kutsuu sinut mukaan.

Olet lämpimästi tervetullut. Kaikkiin Emyn ryhmiin ehtii ja mahtuu vielä oikein hyvin.

Shakkikerho
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tutustua toisiimme. Yhteistyös-
sä Emy ja HUS HYKS Jorvin alueen 
psykiatria. Ryhmän toimintaa: 1.10. 
Välipaloja (ilmoittaudu viimeistään 
30.9.), 8.10. Mustemaalausta, 15.10. 
Tasapainoharjoittelua, 22.10. Aivo-
jumppaa, 29.10. Mahti – myöntei-
sempi minä -peli ja 5.11. Heijastimi-
en askartelua.

Käsityöryhmä
Tervetuloa käsityöryhmään! Täällä 
voit neuloa, kirjoa tai tehdä jotain 
muuta, ja voit myös olla tekemät-
tä mitään. Valoemyssä on käytettä-
vissä myös ompelukone, voit vaikka 
korjata vaatteitasi tai ommella jo-
tain muuta. Ryhmä on kaikille avoin 
eikä taitovaatimuksia ole, ja opas-
tusta on laaja-alaisesti tarjolla kai-
kenlaisiin käsitöihin. Kokoonnum-
me perjantaisin klo 12-14 Valoemyn 
neukkarissa ajalla 4.9.-27.11.2020. 
Tule mukaan!

Bänditaitoryhmä
Emyn bänditaitoryhmä kokoontuu 
soittamaan Lilla Karyllin yläkerran 
musiikkihuoneeseen perjantaisin 
klo 13-14 ajalla 4.9.-27.11.2020 mu-
siikkipedagogi Sarin ohjauksella. 
Tervetuloa mukaan ryhmään!

Levyraati
Meriemyn levyraati kokoontuu klo 
13 perjantaisin kerran kuussa: 25.9., 
23.10. ja 20.11.2020. Levyraadissa 
analysoidaan, muistellaan ja arvos-
tellaan soitettuja kappaleita. Voit 
ottaa omaa musiikkia mukaan tai 
valita kappaleen netistä.

Toimintaryhmä 
Meriemy

Kaikille avoin toiminnallinen ryhmä 
kokoontuu Meriemyssä parillisten 
viikkojen perjantaisin klo 13, ajal-
la 4.9.-27.11.2020. Tervetuloa! Toi-
minta ryhmässä: 2.10. runojen lau-
suntaa, 16.10. venyttelyä ja 30.10. 

keskustellaan ja tutustutaan tari-
noiden kautta. Tervetuloa 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!

Hyvinvoinnin teematuokiot
Valoemyn isoon olohuoneeseen 
kokoonnutaan vaihtelevien hyvin-
voinnin teemojen äärelle keskiviik-
koisin klo 13 (ajalla 9.9.-2.12.2020). 
Tuokiot ovat avoi-
mia ihan kaikille, jo-
ten tule mukaan sil-
loin, kun sinulle sopii! 
Hyvinvointiteemat:
• 7.10. Iloa improvisaatiosta
• 14.10. Tunnemaalausta
• 21.10.

Tietoisuustaitoharjoituksia
• 28.10. Elämyksiä ja liikuntaa 

virtuaalipeleistä
• 4.11. Stressinhallinta.

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.

Tarkoituksellisemman elämän 
jäljillä aloittaa

Oletko kiinnostunut kehittämään 
elämäntaitojasi ja motivoitunut 
ryhmämuotoiseen työskentelyyn? 
Ryhmän tavoitteena on elämäntai-
tojen vahvistaminen ja myöntei-
syyden lisääminen. Ryhmän viite-
kehyksenä toimii logoteoreettinen 
ajattelu, joka elämänmyönteisenä 
sekä tarkoituksellisuutta painotta-
vana elämäntapana antaa hyvän 
perustan mielen hyvinvointiin. Ryh-
mä kokoontuu Valoemyssä keski-
viikkoisin klo 16.30-18, ajalla 7.10.-
11.11.2020. Ryhmä on suljettu ja 
etenee kurssimaisesti. Hae mukaan 
ryhmään p. 050 310 7981.

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.
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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): 
torstaisin klo 13. Keskustelu on va-
paata samaan tyyliin kuin Emyn 
perinteisten kohtaamispaikkojen 
olohuoneissa. Olohuone tarjoaa 
vertaistukea ja mahdollisuuden ta-
vata muita emyläisiä. Ilmoittaudu 
mukaan Avomielin-verkossa (ks. si-
vu 5). Tervetuloa 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!

Emyn ryhmätoiminta

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

Jalkapalloa
Jalkapalloa pelataan 
kaksi kertaa viikossa. 
Pelaaminen on mak-
sutonta ja pääasiana 
on hauskanpito. Kaikki 
kiinnostuneet taidois-
ta riippumatta mukaan 
pelaamaan! Tiedustelut Kaj Järvisa-
lo, p. 050 552 1049.
• Ulkona Laaksolahden tekonur-

mella pelataan vielä lokakuussa 
kahtena maanantaina eli 5.10. 
ja 12.10. klo 15.30-17.

Talvikauden treenit:
• Laaksolahden halli maanantai-

sin klo 15.30-17, ajalla 19.10.-
14.12.2020. Huom, uusi aika!

• Futsalia (Rehtorinkuja 4) kes-
kiviikkoisin klo 17-18, ajalla 
30.9.-2.12.2020. Huom! Ollaan 

paikalla viimeistään klo 16.45 
Espoonlahdentien puoleisella 
alaovella ennen treenejä. Kou-
lu on siirtynyt omavalvontaan, 
joka tarkoittaa ettei koululla 
ole saliaikoina vahtimestaria ja 
ovet ovat kiinni jatkuvasti pait-
si ryhmänvetäjällä/valmentajal-
la on avain liikuntatiloihin.

Joogaa
Emyn järjestämä jooga on lempe-
ää ja kaikille sopivaa. Joogaa var-
ten pue yllesi mukavat ja jousta-
vat vaatteet. Ota mukaan pyyhe tai 
ohut viltti. Muistathan olla syömät-
tä ja juomatta puoli tuntia ennen ja 
jälkeen joogan.
• Maanantaisin Lagstads sko-

lan salissa klo 17-18, ajalla 
7.9.-30.11.2020.

• Perjantaisin ESKOn studiossa 
(Pappilantie 2) klo 13.30-14.45, 
ajalla 11.9.-27.11.2020 (ei 16.10) 
Huom! Ilmoittaudu mukaan  
perjantain joogaryhmään:   
vello.fi/emyry.

Tuolijumppaa
Kaiken kuntoisille sopivaa kehoa 
virkistävää tuolijumppaa järjeste-
tään Valoemyssä (iso olohuone) 
maanantaisin klo 10-10.30 ajalla 
7.9.-30.11.2020. Tule mukaan!

Keilausta kerran kuussa
Emyn keilausryhmä kokoontuu tiis-
taisin kerran kuussa Tapiolan kei-
lahallissa. Syyskaudella keilataan:  
27.10. ja 24.11. Huom! Ilmoittaudu 
keilaukseen kerta kerrallaan: vello.
fi/emyry. Mukana Arja.



9

Sählyä
Emyssä pelataan sählyä kaksi ker-
taa viikossa. Voit osallistua mo-
lempiin vuoroihin tai vain toiseen. 
Mailan ja pallon saat tarvittaessa 
lainaksi, joten tule rohkeasti mu-
kaan pelaamaan.
• Tiistaisin pelataan Koulumes-

tarin koululla klo 17-18 ajalla 
8.9.-1.12.2020.

• Torstaisin sählyä pelataan 
Ymmerstan koulun salissa 
klo 16.30-17.30, ajalla 1.10.-
2.12.2020. Huom! Ollaan paikal-
la viimeistään klo 16.15 sisään-
käynnin ovella ennen treenejä. 
Koulu on siirtynyt omavalvon-
taan, joka tarkoittaa ettei kou-
lulla ole saliaikoina vahtimesta-
ria ja ovet ovat kiinni jatkuvasti 
paitsi ryhmänvetäjällä/valmen-
tajalla on avain liikuntatiloihin.

Sulkapalloa
Sulkapalloa pelataan Laurinlahden 
koululla keskiviikkoisin klo 17.30-19 
ajalla 2.9.-2.12.2020. Mailan ja pal-
lon saat tarvittaessa lainaksi, terve-
tuloa mukaan!

Kävelylenkkiryhmän viimeiset  
kerrat on lokakuussa

Eikö tule lähdettyä yksin lenkille? 
Ei se mitään, porukassa se on muu-
tenkin hauskempaa! Yhteislähtö kä-
velylenkille perjantaisin Lilla Karyl-
lista klo 14.30. Kokoontumiset ajalla 
4.9.-9.10.2020. Muista oma vesipul-
lo mukaan sekä sään mukainen vaa-
tetus. Tervetuloa!

Kuntosali
Emyn kuntosalivuoro on joka per-
jantai Kannusillanmäen väestön-
suojan kuntosalilla. Kuntosalivuoro 
on klo 16-17 ajalla 2.10.-18.12.2020. 
Salilla treenataan mukavassa seu-
rassa ja tarvittaessa saat opastusta 
kuntosalilaitteiden käyttämisessä. 
Mukana Kari.

Tiedoksi, että seuraavat ryhmät 
ovat tauolla ainakin syyskauden 
2020: itämainen tanssi, uinti, Emyn 
ja Espoonlahden seurakunnan 
omaisten teemaillat, lauluryhmä ja 
lauluraati.

Emyn ryhmätoiminta on kaikille avointa ja maksutonta eikä jä-
senyyttä vaadita. Tervetuloa mukaan! Huomaathan, että muu-
tokset aikatauluun ovat mahdollisia. Erityisesti vallitsevan ko-
ronavirustilanteen vuoksi on mahdollista, että ryhmiin tuleekin 
muutoksia nopeallakin aikataululla. Viimeisimmän tiedon voit 
tarkistaa Emyn kotisivuilta emy.fi .  

 Ennen ryhmän alkua pesemme ja desinfi oimme kätemme 
huolellisesti. Maskeja on tarjolla yhdistyksen puolesta ja kan-
nustamme niitä käyttämään. Pyrimme säilyttämään turvavälit toisiimme mahdollisuuksi-
en mukaan. Ethän osallistu toimintaamme, jos sinulla on fl unssaoireita. Lisätietoja ja ajan-
kohtaisia ohjeita saat: thl.fi .

 Etkö vielä ole mukana Emyn toiminnassa? Onko kotoa lähteminen vaikeaa? Kaipaat-
ko lisätietoja tai rohkaisua? Otathan meihin yhteyttä. Mietitään yhdessä, miten helpottaa 
yksinäisyyttä, saada päiviin sisältöä sekä löytää yhteisö, johon kuulua. Esittelemme mielel-
lämme Emyn toimintaa. Soita tai laita viesti p. 050 310 7981.

Yleistä Emyn ryhmätoiminnasta
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Päätinpä tässä minäkin päivittää tämän vuoden kuulu-
misiani. Tätä kirjoittaessani on elokuun loppu ja kuluva 
kesä on kääntymässä syksyyn. Olen palailemassa kesän-
vietosta Espooseen täältä mökiltä. Toivottavasti kaikki 
ovat säilyneet terveinä, eikä korona ole päässyt tarttu-
maan joukossamme. Olen poiminut hyvän erän mustik-
kaa ja sieniäkin on metsästä löytynyt sateiden jälkeen.

Kulunut vuosi 2020 on ollut aika tavalla poikkeuksel-
linen. Täällä Suomessa oli juuri päästy uudelle vuosi-
kymmenelle kun keskelle lumettoman talven kaamosta 
saimme seurata, mitä Kiinassa tapahtuu. Mikä oli tämä 
uusi keuhkokuumetta aiheuttava virus, jonka takia nou-
si kenttäsairaaloita, ihmettelin. Suojatoimenpiteet Kii-
nassa toki hämmästyttivät ja kuolonuhriluvut olivat ikä-
viä. Kohta virus kipuili syntyseuduiltaan Eurooppaan ja 
jatkoi kuolemantyötään etenkin Italiassa. Emmekä Suo-
messa olleet turvassa myöskään. Maailma oli äkkiä hu-
rahtanut koronan kierteisiin kokonaan.

Omassa asuinyhteisössäni ohjaajamme sulkivat kevääl-
lä askartelupajan ja saunan, lehtitilaus ja yleisökone jäi-
vät tauolle nekin. Aloimme noudattaa turvavälejä ja ka-
vereita sai tavata rajoitetusti. Kohtaamispaikat sulkivat 
kohtapuoliin ovensa. Kätellä ei saanut enää. Tajusin, et-
tä nyt ovat kaikki pienessä vaarassa. Kotiin jäädessä-
ni saatoin tosin keskittyä lukematta jääneisiin kirjoihin 
sekä siivoukseen ja löysin uuden rauhan itselleni. Oli 

Koronasta tuli osa elämäämme

Maailma oli äkkiä hurahtanut koronan kierteisiin kokonaan

kotikaranteenista siis jotain hyötyäkin, vaikka uusi tilan-
ne ehkä ahdistikin. Koronakeväänä myös kukat kukkivat 
luonnossa runsaina ja luonnon omat värit tulivat hyvin 
esiin. Kävin myös matkan takaa pyöräliikkeessä, jossa 
pyöräni laitettiin kuntoon pitkästä aikaa.

Kaivoinkin tässä tietoa netistä koronaviruksesta. Kerro-
taan, että koronavirukset ovat suuri joukko viruksia, joi-
ta on todettu sekä ihmisillä että eläimillä. Toisaalla to-
detaan, että eläinperäisten mikrobien pääsyn ihmiseen 
ovat mahdollistaneet hillitön metsäkato, teollistaminen 
ja kaupungistuminen. Esimerkiksi ebolan alkulähtee-
nä ovat olleet lepakot, jotka olivat tulleet metsäkadon 
kautta Afrikassa uusille alueille. Kun lepakkojen met-
sät kaadetaan, on niiden pakko tulla puutarhojemme 
ja maatilojemme puiden oksille pesimään. Ihminen voi 
nielaista lepakon sylkeä puraistessaan hedelmää tai yrit-
täessään häätää tai tappaa tämän eläimen, ja näin hän 
altistuu samalla lepakon kudoksissa oleville mikrobeille. 
Emme voi syyttää koronan leviämisestä eläimiä, vaan ih-
misen toimintaa.
 
Ongelmat ja muutokset luonnossa tuntuvat kaikki jo-
tenkin liittyvän toisiinsa. Lähipuistossamme on havu-
puista rapissut kaarna pois toukkatuhojen myötä. Pui-
ta kaatuu ja kuolee. Maailmalla on ollut hirmumyrskyjä 
ja muita luonnontuhoja. Koronan suhteen toimenpiteet 
ja rajoitukset ovat minusta paikallaan, mutta kasvomas-

kit saattavat olla tehottomiakin. Liian 
rohkeat toimet ja välinpitämättömyys 
eräissä maissa ovat jopa yllyttäneet 
koronaa. Korona väijyy kontakteissa ja 
puhtaudesta on pidettävä kiinni. Tie-
toa on kerättävä lisää ja yhteistyötä 
tehtävä. Taistelu koronaa vastaan voi 
olla vuosienkin mittainen. Oikea kei-
no tautiin voi sekin ajan myötä löytyä. 
Uutisointi koronasta on tosin välillä 
väsyttävää kaikkine uhreineen ja tar-
tuntoineen. Itse haluaisin päästä näin 
syksystä kuntosalille, työväenopiston 
kurssille ja ystävien pariin.

Kesänlopputerveisin
Lassi maalta



11

Avomielin-yhteisö

Avomielin on pääkaupunkiseudulla toimivien
mielenterveysyhdistysten verkosto.
Jokaisella yhdistyksellä on yksi tai useampi matalan
kynnyksen kohtaamispaikka sekä monenlaista
kaikille avointa mielenterveyttä tukevaa toimintaa.

Mukana Avomielin-verkossa ovat: 

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry 
Mielenterveysyhdistys HELMI ry
Tukiyhdistys Karvinen ry 
Tukiyhdistys Majakka ry 
Taiteen Sulattamo ry

 

Uusi pääkaupunkiseudun Avomielin-yhdistysten 
ylläpitämä täysi-ikäisille mielenterveys-
kuntoutujille suunnattu 
Discord-keskustelualusta.

Osallistujat  voivat jutella vertaisten, 
ammattilaisten ja koulutettujen 
vapaaehtoisten kanssa. Päivystäjä paikalla 
ma-pe klo 9:00-15:00

Puhutaan yhdessä päivän kuulumisista ja
erilaisista mielenterveyteen liittyvistä teemoista. 

Tule mukaan!

Avomielin-verkkoon liittyminen

1.  Osoite: https://discordapp.com/invite/rrxJBnN 
2. Valitse käyttäjänimi. 
3. Hyväksy palveluehdot kohdalla ja paina ”Jatka”.
4. Rekisteröi tilisi omalla sähköpostiosoitteellasi  
    ja valitsemalla uusi salasana, jonka muistat.     
    Näillä tiedoilla pääset kirjautumaan Discord- 
    tilillesi myös jatkossa.
5. Halutessasi voit ladata työpöytäsovelluksen eli       
   ohjelman myös tietokoneellesi, mutta voit 
   käyttää ohjelmaa myös verkkoselaimessa
6. Ala keskustella kirjoittamalla viestikenttään. 
   Saat tarvittaessa lisäapuja paikalla olevilta. 
7. Työntekijä tai koulutettu vapaaehtoinen on     
   paikalla arkisin ma-pe klo 9:00-15:00.

Avomielin

#AVOMIELINVERKKO 

KAIPAATKO KESKUSTELU-
SEURAA JA VERTAISIA?
AVOMIELIN-VERKKO 
KÄYNNISTYY LOKAKUUN ALUSSA!
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Runot

Pieni syksyruno

Jäi kesän riemut

taakse ja elokuun

kuulakas sää.

Syksy saapuu,

taivas tummentuu

lehdet puissa kellastuu.

Syyskuun jälkeen on

lokakuu, tulee ruska,

lehdet värjääntyy.

Emylle: Tuula Viljasalo

Maalien värien tuoksu -

 Sivellä vapisevin käsin

  Murrettua elämää -

Epäillä -

 Ikuisesti

Olli Salokangas

Syksyn maalaus

Auringon valo

lehtipuuhun heijastaa

Ruskeat, keltaiset,

vihreät, oranssit ja punaiset

värit lehtiin maalautuu.

Loistaa villiviini tumman

punaisena talon seinustalla,

värien leikkiessä kaikkialla.

Syksyn kaunis väripaletti!

Emylle: Tuula Viljasalo

Väritä metsä syksyn sävyillä
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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

Edullista puuroa on tarjolla maanantaisin ja perjantai-
sin klo 10, kahvipöytä on katettuna koko aukioloajan.
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Tuu messiin! Emyn hanke 18-32-vuotiaille

Loistavaa lokakuuta!
Syyskuu meni melkoisella rytäkällä, huhhuh! Saa-
tiin kaikki ryhmätoiminnot onnistuneesti käynnis-
tettyä, ja on todellakin ollut ilo nähdä teitä ihan niin 
naamatusten kuin Discordissakin! Ryhmät pyörivät 
edelleen, joten lämpimästi tervetuloa kaikki uudet 
ja tutut; toimintaan mahtuu mukaan uusia tyyppe-
jä ja ideoita ihan vaikka kuinka <3 Ei malteta oot-
taa tulevaa lokakuuta, sillä se pitää ryhmien lisäksi 
sisällään myös muuta hauskaa:

Jos vain koronatilanne sallii, niin lokakuun huipen-
tumaksi järjestetään jo toista kertaa HALLOWEEN-
BILEET! Bileet järjestetään 31.10.2020 klo 18-02 
Lilla Karyllissa, eli meidän Espoon keskuksen toimi-
pisteessä (Pappilantie 7). Bileissä on tarjolla sapus-
kaa ja alkoholitonta juotavaa, pelejä, leff amaraton 
ja vaikka mitä muuta tekemistä, mutta ihan vain 
oleilemaankin saa tulla! Halloween-teemainen pu-
keutuminen on vapaaehtoista, mutta suhtaudum-
me siihen lämmöllä :3 Bileet ovat päihteettömät ja 
ikärajalliset (18-32 v), kuten muukin toimintamme. 
Viime vuoden Halloween-bileet olivat ihan mah-
tavat, ja odotamme näistä yhtä hyviä, joten saa-
pukaatten paikalle sankoin joukoin! Ilmoittautu-
minen ja erityisruokavaliot Artulle tai Neenille, 
numerot ja s-postiosoitteet viereisellä sivulla.

Discordissa me hengaillaan edelleen ja kehitetään 
palvelinta aktiivisesti, tuu höpisemään tai pelailemaan sinne! Sieltä saa myös yleensä kaikkein ensimmäisenä ajan-
kohtaisimmat tiedot siitä, mitä tapahtuu, ja meidät kiinni tosi iisisti. Discordissa keskiviikkoisin messissä on myös 
meidän uusi harkkari Alpo, joka hengailee myös torstain Olotiloissa! Tuu moikkaamaan meitä, muita nuoria ja Alpoa 
skannaamalla itsesi messiin alta

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

Syksyn ryhmät:
Ma:  Roolipeliryhmä (suljettu ryhmä, kysy lisää Artulta!)
Ti:  Taideryhmä 16:30 – 18:30 (Me-talo, Terveyskuja 2 B)
Ke:  Kuntosaliryhmä 16 – 17 (Leppävaaran liikuntahalli, Veräjäpellonkatu 6)
     Kamuryhmä 18 – 20 (Valoemy, Maapallonkatu 8 E-F)
To:  Olotila 15 – 19 (Valoemy, Maapallonkatu 8 E-F)
Pe:  Olotila ja lautapeliryhmä 15 – 19 (Valoemy, Maapallokatu 8 E-F)

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

leirejä ja matkoja sekä kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Tarvittaessa myös informoimme viranomaisia jäsen-
temme tarpeista. Arvomme ovat jäsenlähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja 
toiminnallisuus. Kuka tahansa voi liittyä Emyn jäseneksi tai vaikka kannatusjäseneksi!

Yhdistyksen jäsenyys
Vuodelle 2020 jäsenmaksu on 23 € ja kannatusjäsenmaksu on 100 €. Jäsenmaksu kattaa yhden kalenterivuoden ker-
rallaan. Jäsenet saavat EMY-tiedotteen postitse kotiin. Emyn jäsenet ovat myös Mielenterveyden keskusliiton jäse-
niä. Lisätietoja yhdistyksestä ja jäsenyydestä: emy.fi/yhdistys.

Emyn pankkiyhteys
Helsingin OP pankki Oyj, IBAN-tilinumero: FI44 5780 4120 0578 46, BIC-koodi OKOYFIHH.
Maksaessasi jäsenmaksua Emyn tilille, laitathan viestikenttään nimesi ja yhteystietosi!

Luottamus- ja toimihenkilöt 

Puheenjohtaja  Tomi Ojala
Varapuheenjohtaja Eeva Räty
Toiminnanjohtaja  Kaj Järvisalo   p. 050 552 1049  kaj.jarvisalo(at)emy.fi
Toiminnanohjaaja  Tiina Pajula   p. 050 310 7987  tiina.pajula(at)emy.fi
Toiminnanohjaaja Virpi Guttorm  p. 050 310 7981  virpi.guttorm(at)emy.fi
Toiminnanohjaaja Arttu Pöyhtäri  p. 050 312 5193  arttu.poyhtari(at)emy.fi
Ohjaaja   Neeni Luukkonen p. 050 310 7982  neeni.luukkonen@emy.fi
Ohjaaja   Saara Arkimo  p. 050 312 5192  saara.arkimo(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä Eeva Leinonen  p. 050 310 7984  eeva.leinonen(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä  Minna Kettunen p. 050 310 7983  minna.kettunen(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä Tiia Hachad  p. 050 310 7986  tiia.hachad(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä Kari Vironen  p. 050 367 2676  kari.vironen(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä Jouni Laakkonen

Yhdistys ja yhteystiedot
Emyyn et tarvitse 

lähetettä tai diagnoosia.
Tervetuloa mukaan toimin-

taan!

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

Kaikukortti on kortti, jolla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja 
kurssipaikkoja Kaikukortti-verkostojen kulttuurikohteisiin. Kaiku-
kortti on henkilökohtainen eikä se maksa mitään.

Voit saada Kaikukortin, jos käytät asiakkaana palveluita sellaiselta 
sosiaali- ja terveysalan toimijalta, joka on mukana Kaikukortti-toiminnassa (Emy ry) ja olet tiukassa rahatilantees-
sa etkä voi siitä syystä hankkia pääsylippuja tai kurssipaikkoja ja olet vähintään 16-vuotias. Taloudellisesti tiukilla 
eläville Emyn toimintaan osallistuville Kaikukortteja myöntävät Saara Arkimo, Virpi Guttorm ja Tiina Pajula.
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