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Emyn kuulumisia
Ja niin se kesä vaihtui syksyksi, ainakin kalenterin mukaan. Vaikka itselleni kesä onkin mieluisin vuodenaika,
löydän monta syytä pitää syksystä. Syksyisin voi aloittaa
jotakin uutta, kuten harrastuksen, opintoja tai säännölliset tapaamiset oman kaveriporukan kanssa. Syksyisin
riittää seurattavaa luonnossa, kun linnut muuttavat, sienet kasvavat näkyviin ja puiden lehdet saavat uutta väriä. Mikä sinusta on syksyssä parasta?
Emyssä syyskuu tuo tullessaan monen hartaasti odottaman talkootoiminnan. Tänä
poikkeuksellisena syksynä otamme talkootoimintaan liittyen uusia
käytäntöjä osaksi arkea. Talkoisiin
osallistujien toivotaan ilmoittautuvan mukaan etukäteen, ja lisäksi
talkoiden kellonaikaa on muutettu.
Lilla Karyllissa rauhoitamme talon
alakerran aamupäivien osalta vain
talkootoiminnan
käyttöön. Luethan
huolellisesti viereisen sivun ohjeet ja
muistathan, että
kaikki tämä tehdään
turvallisuussyistä.

1.9.

Ryhmäkalenteri ilmestyy ja Emyn
ryhmätoiminnan syyskausi alkaa. Säännöllinen talkootoiminta
käynnistyy Lilla Karyllissa. Ilmoittautumiset mukaan syyskuun toimintaan aukeavat (vello.fi/emyry).

5.9.

Emyn kuukausikokous ja
kaikukorttiryhmä Meriemyssä

7.9.

Säännöllinen talkootoiminta
käynnistyy Meriemyssä &
Villiruokakurssi Lilla Karyllissa

12.9.

Suvelan basaari & Haasteelliset
ryhmätilanteet -kurssi

21.24.9.

Emyn kalastusleiri Inkoossa

25.9.

Meriemyn levyraati

26.9.

Mielenterveyden ensiapu®2
-koulutusta

29.9.

Startti Emyn vapaaehtoiseksi

30.9.

Jalkapallon futsal-kausi alkaa

1.10.

Lokakuun tiedote ilmestyy ja uuden kuun ohjelmisto julkaistaan.
Hakuaika syysleirille alkaa.

EMY-tiedote 9/2020
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 edeltävän kuukauden puoliväliin mennessä sähköpostitse
tiina.pajula(at)emy.fi tai postitse Lilla Karylliin.

Syyskuussa
käynnistyvät myös Emyn ryhmät. Tämän tiedotteen liitteenä saat Emyn syyskauden ryhmäkalenterin. Ryhmien tarkemmat esittelyt löydät tästä lehdestä sekä tietenkin Emyn sivuilta kohdasta ryhmätoiminta. Emyn
ryhmätoiminta tarjoaa mukavaa ja mielekästä tekemistä, seuraa, tukea sekä maksuttomia liikuntaryhmiä. Kannustan sinua mukaan ryhmiin!

			Kansikuva: Ritva

Turvallista ja mukavaa
syyskuuta toivottaen,
Tiina :)

Lähetä aloitteesi, toiveesi tai ideasi Emylle
emy.fi -sivujen aloitelomakkeella!
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Emyssä tapahtuu, tervetuloa!
Moneen Emyn toimintaan ilmoittaudutaan etukäteen. Ilmoittautuminen
tapahtuu Vellon kautta (vello.fi/emyry tai linkillä Emyn kotivisuilta).
Jos ilmoittautuminen ei jostain syystä onnistu, otathan yhteyttä (yhteystiedot s. 15).

Emyn talkoot käynnistyvät
osin uusin käytännöin
Käynnistämme syyskuussa monen jo hartaasti odottamat Emyn
talkoot. Pandemia-ajan takia
ja turvallisuuden edistämiseksi
otamme kuitenkin uusiakin käytäntöjä osaksi yhteistä arkea.
• Lilla Karyllissa talkoot järjestetään 1.9. alkaen jokaisena
arkipäivänä ja Meriemyssä
7.9. alkaen ma, ke ja pe.
• Talkootoiminnalla on uusi
kellonaika: klo 9.30-12.30.
Ovet avaamme klo 9.
• Talkoisiin ilmoittaudutaan
mukaan Vellon kautta: vello.fi/emyry tai linkin kautta Emyn sivuilta. Lilla Karyllin talkoisiin mahtuu mukaan
8 ja Meriemyn talkoisiin 5 talkoolaista. Vellosta varmistat
paikkasi, mutta viime hetkellä
eli klo 9.00-9.30 välillä saapuvia otamme mukaan talkoisiin, kunnes ryhmä on täysi.
• Lilla Karyllin alakerta on suljettu muulta toiminnalta klo
9-12. Lilla Karyllin yläkerta ja
piha toimivat aamupäivisin
kohtaamispaikkana. Iltapäivisin klo 12-16.30 myös Lilla Karyllin alakerrassa voi keittiötä
lukuunottamatta oleskella.
• Talkoot toimivat muuten perinteiseen tapaan eli aluksi
jaetaan yhdessä talkootyöt,
jotka voivat olla esimerkiksi
siivousta tai ruoanlaittoa. Sitten suunnitellaan, mitä tehdään talkooateriaksi ja ruvetaan hommiin.
• Kiitoksena talkootyöstä jokainen talkoolainen saa

•

syödäkseen talkoolounaan.
Talkoot ovat monelle apuna vuorokausirytmin ylläpitämisessä ja
yksinäisyyden vähentämisessä. Ja
saahan omasta panoksestaan kiitoksena myös maittavan lounaan
yhteisessä pöydässä.

Yhdessä virusta vastaan
Emyn kohtaamispaikoissa on tarjolla kasvomaskeja osallistumisen ajaksi. Suosittelemme, että maskeja myös
käytetään. Jokainen paikalle tulija ohjataan ensin pesemään kätensä ja lisäksi tarjolla on käsidesiä viimeistelyksi. Jos sinulla on flunssan
oireita, jätäthän osallistumisesi väliin
(toivomme kuitenkin sinun siinä tapauksessa peruvan ennakkoilmoittautumisesi Velloon). Kaikessa toiminnassa pyrimme säilyttämään turvavälit
toisiimme. Toimitaan yhdessä virusta
vastaan!

Retki Puutarhan lumo
-taidenäyttelyyn ja lintutornille
Keskiviikkona 23.9.2020 klo 13 lähdemme yhtä matkaa Lilla Karyllista
Luontotalo Villa Elfvikiin tutustumaan
Puurtarhan lumo -taidenäyttelyyn ja
piipahtamaan samalla läheisellä lintutornilla. Ilmoittauduthan Velloon
viimeistään 22.9. Emy tarjoaa yhteislähtijöiden HSL-liput sekä maskit.
Emyn retkille pukeudutaan sään mukaan ja oma vesipullo on hyvä pakata mukaan. Ethän kuitenkaan osallistu
flunssaoireisena. Tervetuloa!

Retki Lagstadin koulumuseoon
Torstaina 17.9. teemme retken koulumuseoon. Museolla kuulemme myös
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opastuksen, osin ulkotiloissa. Lähdemme yhtä matkaa Lilla Karyllista klo 13.30. Ilmoittauduthan Vellon
kautta mukaan ja pukeuduthan retkelle säähän sopivasti. Tervetuloa!

Villiruokakurssi
Maanantaina 7.9. klo 13 Uudenmaan
Marttojen kotitalouden asiantuntija Hanna Pikkarainen järjestää villiruokakurssin Lilla Karyllissa. Ilmoittauduthan Velloon viimeistään 4.9.
ja ilmoitathan samalla mahdolliset
allergiasi/ruokavaliosi.

Arkiruokakursseja
Uudenmaan Marttojen kotitalouden
asiantuntija Hanna Pikkarainen järjestää emyläisille arkiruokakursseja.
Kursseilla keskitytään terveellisen ja
kukkarollekin sopivan ruoan valmistukseen sesongin raaka-aineita hyödyntäen. Kursseille ilmoittaudutaan
Vellon kautta. Viimeinen mahdollinen
ilmoittautumispäivä on merkattu sulkuihin kurssipaikan ja -ajan jälkeen.
Muistathan ilmoittaa samalla mahdolliset ruokavaliosi, jos niitä on.
• Lilla Karyll ma 7.9. klo 9.30 (4.9.).
• Meriemy pe 18.9. klo 9.30 (16.9.).
• Valoemy, osana hävikkiruokaryhmän ohjelmistoa, ke 30.9. klo 10
(28.9.).
• Valoemy, osana hyvinvoinnin teematuokioiden ohjelmistoa teemalla terveelliset välipalat, ke
30.9. klo 13 (28.9.).

Syyskuun menot ovat
sinulle maksuttomia, mutta
muistathan ilmoittautua:
vello.fi/emyry

Emyn kohtaamispaikat
Olet lämpimästi tervetullut Emyyn, mutta flunssaoireisena jääthän kotiin.

Kohtaamispaikka
Lilla Karyll

Uusia tuulia virtuaalikohtaamisiin
Virtuaaliemystä rakennetaan Avomielin-yhdistysten yhteistä virtuaalista kohtaamispaikkaa. Jos
haluat olla mukana kehittämässä yhteistä, entistä
laajempaa ja aktiivisempaa verkkopohjaista kohtaamispaikkaa, otathan yhteyttä:
Tiina Pajula p. 050 310 7987 (käyttäjä: TiinaEmy).

Pappilantie 7,
Espoon keskus
p. 09–859 2057
• Avoinna arkisin klo 9.00 - 16.30
• Alakerta on varattu vain talkootoiminnan
käyttöön arkisin klo 9-12.

Virtuaaliemy

Lilla Karyll on vuonna 1902 rakennettu, yhdistyksen
90-luvulla kunnostama puuhuvila omalla pihalla Espoon keskuksen Pappilanmäellä, kivenheiton päässä Espoon keskuksen asemasta ja Espoon vanhasta tuomiokirkosta. Lilla Karyllissa on tarjolla mm. edullista kahvia
ja teetä, juttuseuraa, tietokone, päivän lehti sekä talkootoimintaa. Tervetuloa!

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).

Kohtaamispaikka
Meriemy

Ohjeet Virtuaaliemyyn liittymiseksi
1. Kirjoita internetselaimen osoiteriville:
https://discord.gg/rrxJBnN
(huomioi isot ja pienet kirjaimet
2. Valitse käyttäjänimi. Suosittelemme valitsemaan
käyttäjänimen, josta sinut voi tunnistaa sinuksi. Koko
nimeä ei tarvitse käyttää.
3. Klikkaa raksi ruutuun palveluehtojen kohdalla ja
paina ”Jatka”.
4. Rekisteröi tilisi antamalla toimiva sähköpostiosoitteesi ja valitsemalla uusi salasana, jonka muistat.
Näillä tiedoilla pääset kirjautumaan Discord-tilillesi
tulevaisuudessakin.
5. Halutessasi voit ladata työpöytäsovelluksen eli ohjelman myös tietokoneellesi, mutta voit käyttää ohjelmaa
myös verkkoselaimessa (esim. Firefoxissa).
6. Ala keskustella kirjoittamalla viestikenttään. Saat tarvittaessa lisäapuja paikalla olevilta.

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 Kivenlahden merimaisemasta. Kävelykadun varrella sijaitsevaan
katutason kohtaamispaikkaan on helppo tulla moikkaamaan, nauttimaan kupillinen kahvia, osallistumaan takoisiin, lukemaan lehteä tai vaikka surﬀaamaan netissä.
Koputa oveen rohkeasti, olet tervetullut!

Kohtaamispaikka ja
ryhmätila Valoemy
Maapallonkatu 8 E-F, Espoo. Huomaathan, että sisäänkäynti on Maapallonkujan puolella taloa.
• Avoimet ovet maanantaisin klo 9-16, torstaisin
klo 9-14 ja perjantaisin klo 9-14.
Valoemy on Emyn uusin kohtaamispaikka Espoon Olarissa, Kuitinmäessä. Avoimien ovien aikoina voit tulla kahville, tapaamaan muita tai tutustumaan Emyyn.
Muina aikoina Valoemyn tilat ovat ryhmien käytössä.
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Ajankohtaista Emyssä

Emyn jäsenten kalastusleiri
Emy järjestää jäsenilleen kalastusleirin Inkoon Gölisnäsissä maanantaista 21.9. torstaihin 24.9.2020.
Leirille hakeneille on lähetetty lisätiedot leiristä henkilökohtaisesti.

Emyn jäsenten syysleiri on
marraskuussa
Emyn syysleiri pyritään järjestämään Velskolassa viikolla 46. Hakuaika leirille tullee olemaan lokakuun alkupuolella Vellon (vello.fi/
emyry) kautta. Tarkemmin leiristä
lokakuun tiedotteessa.

Yhdistyksemme vuosijuhlan
juhlintaa siirretään
Emy juhlii tänä vuonna 35-vuotista taivaltaan, mutta koronavirustilanteen vuoksi emme järjestäkään
juhlia tänä vuonna. Siirrämme juhlat turvallisempaan aikaan.

Kurssi haasteelliset
ryhmätilanteet
Emy järjestää Valoemyssä lauantaina 12.9. klo 11-16 koulutuksen haasteellisista ryhmätilanteista.
Kurssilla käsitellään vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen teoriaa, sekä tehdään käytännön harjoituksia.
Ensisijaisena tavoitteena on löytää
keinoja, joilla voimme itse edistää
rakentavaa ja myötäelävää vuorovaikutusta. Opimme luomaan hyvää ilmapiiriä ja ryhmähenkeä, ja
edistämään näin haasteellisten ryhmätilanteiden ratkeamista sekä ennaltaehkäisemään
ristiriitatilanteita. Koulutuksen kohderyhmänä
ovat ryhmien ohjaajat ja vapaaehtoiset, jotka haluavat vahvistaa vuorovaikutustaitojaan. Olet myös
lämpimästi tervetullut mukaan, mikäli muuten haluat kehittää omia
sosiaalisia taitojasi. Kurssille mahtuu 8 henkilöä. Hae mukaan vello.
fi/emyry.

Emyn kuukausikokoukset
palaavat ohjelmistoon
Lauantaina 5.9. klo 13 Meriemyssä
pidetään Emyn kuukausikokous. Kokouksessa suunnitellaan yhdistyksen
toimintaa. Käymme läpi retkitoiveita ja muita aloitteita. Kokous on avoin
kaikille. Aloitteita ja ideoita voi esittää
emy.fi -sivujen oikean sivupalkin lomakkeen kautta. Kannattaa tulla myös
itse mukaan kokoukseen kertomaan
omasta ehdotuksesta! Kaikukortin
haltijoiden tapaaminen (yhteisten
kulttuurientojen sopimista ynnä muuta mukavaa) pidetään kuukausikokouksen jälkeen klo 14.

Mielenterveyden ensiapu®
-koulutusta
Mielenterveyden ensiapu -koulutukset soveltuvat kaikille, jotka haluavat vahvistaa omaa tai läheistensä
mielenterveyttä. Kurssit eivät sovellu
akuutissa kriisissä oleville.
Mielenterveys on terveyttä:
mielen hyvää vointia ja ihmisen kykyä selviytyä arjessa. Se on voimavara, joka mahdollistaa monia asioita elämässä. Hyvää mielenterveyttä
ovat myös kyky luovuuteen ja läheisiin ihmissuhteisiin.
Mielenterveyden ensiapu 1
-kurssilla keskitytään mielenterveyteen elämäntaitona ja keinoihin edistää mielen hyvinvointia. Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutuksessa
osallistuja saa mm. tietoa yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä ja niiden oireista sekä valmiuksia tarjota
apua ja ohjata hoitoon. Kursseille voi
osallistua missä järjestyksessä tahansa. Hakeutuminen mukaan kursseille
tapahtuu Vellon kautta (vello.fi/emyry). Tiedustelut: virpi.guttorm(at)emy.
fi tai 050 310 7981.
Mielenterveyden ensiapu 2
-kurssi järjestetään Valoemyssä la 26.9.
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ja la 3.10. klo 9-16. Mielenterveyden
ensiapu 1 -kurssi järjestetään Valoemyssä, la 24.10. ja 31.10.2020 klo
9-16.

Haluatko mukaan
kaveriporukkaan?
Me Emyssä yhdistämme ihmisiä 3-4
henkilön kaveriporukoihin. Ajatuksena vähentää yksinäisyyttä. Ihmiset voivat tavata ja tutustua, jutella vaikkapa kahvikupposen äärellä.
Yhdessä voi lähteä vaikka pienelle
retkelle. Mahdollista on myös käydä
vaikka Kaikukorttikohteissa yhdessä. Tai voimme keksiä jotain muuta mukavaa ja porukkaa yhdistävää.
Kaveriporukat tai vertaiskaverit toimivat toisilleen vapaaehtoisena
matalan kynnyksen vertaistukena
– kohtaavat toisensa ihmisenä, vertaisena. Saat lisätietoa toiminnasta
Virpin kautta, p. 050 310 7981.

Onko sinulla taidetta jota
haluaisit tuoda esille?
Emy tarjoaa mahdollisuuden järjestää taidenäyttelyjä. Paikka on Jorvin sairaalan psykiatrian yksikössä
Terassikahviossa osoitteessa Turuntie 150. Ota meihin yhteyttä niin
varataan taidenäyttelylle aika. Varauksia otetaan vastaan elokuusta
lähtien. Yhteyshenkilönä toimii: Järjestötyöntekijä Tiia Hachad p. 050
310 7986.

Startti Emyn vapaaehtoiseksi
Tiistaina 29.9. klo 15-17 Villa Apteekin alakerran neuvotteluhuoneessa. Kiinnostaako sinua vapaaehtoisena toimiminen, muttet tiedä
mistä aloittaa? Tule Espoon mielenterveysyhdistyksen järjestämään
vapaaehtoiskoulutukseen! Ilmoittaudu mukaan: vello.fi/emyry.

Emyn ryhmätoiminta
Emyn syyskauden ryhmätoiminta on käynnistynyt. Ota liitteenä oleva
ryhmäkalenteri talteen. Olet tervetullut mukaan Emyn ryhmätoimintaan!

Harrastuksia ja tekemistä
Discord-levyraati
Etälevyraati kokoontuu Discordalustalla maanantaisin klo 11 ajalla 7.9.-30.11.2020. Levyraati toteutetaan videoyhteydellä, mutta voit
tulla mukaan myös pelkällä äänellä.
Soitettavat kappaleet etsimme internetistä, kuten Youtubesta tai Yle
Areenasta. Jokainen saa valita yhden kappaleen sekä kommentoida
ja arvostella vuorollaan kunkin kappaleen. Ilmoittaudu mukaan Virtuaaliemyssä. Lisäohjeita tai apua
osallistumiseen on myös tarjolla.
Tervetuloa mukaan!

Luovat menetelmät
voimavarana
Ryhmässä haetaan luovien menetelmien avulla voimavaroja arkeen.
Ryhmässä kokeillaan vaihtelevasti
erilaisia taide- ja tarinalähtöisiä menetelmiä sekä rentoutumisen keinoja. Harjoitellaan hyvän mielen
taitoja luottamuksellisessa ja voimavaroja hakevassa ilmapiirissä.
Kokoonnumme Valoemyssä maanantaisin klo 13-14.30 ajalla 7.9.19.10.2020, ei 28.9. Ryhmä on kurssimainen, joten tulethan mukaan jo
ensimmäisille kerroille. Ohjaajana
opiskelija-Johanna. Tervetuloa!

Shakkikerho
Kaikille avoin shakkikerho kokoontuu Villa Apteekin yläkertaan maanantaisin klo 13-15 (ajalla 7.9.30.11.2020). Ryhmässä pelataan
shakkia mukavassa porukassa. Voit

tulla mukaan, vaikket vielä osaisi shakkia – neuvojakin on tarjolla.
Tervetuloa pelaamaan!

Kuvataideryhmiä
kaikille
Emyn kuvataideryhmät
ovat avoimia kaikille eikä taitovaatimuksia ole, tervetuloa mukaan
löytämään kuvataiteen ja värien
ilo! Yhteiskäyttön tarkoitettuja tarvikkeita on tarjolla paikan päällä
käytettäväksi.
• Sielun maisemien maalarit kokoontuvat Lilla Karylliin joka maanantai klo 17-19, ajalla
7.9.-14.12.2020.
• Ilon maalarit kokoontuvat joka tiistai Meriemyyn klo 16.3018.30, ajalla 8.9.-15.12.2020.

Teatteriryhmä
Emyn teatteriryhmä kokoontuu tiistaisin klo 14-15.30 ESKOn salissa
(Pappilantie 2). Ryhmässä harjoitellaan ilmaisutaitoa ja näyttelemistä
teatterikoulun opettajan ohjauksessa 1.9.-8.12.2020 (ei 13.10.). Ilmoittauduthan mukaan ryhmään:
vello.fi/emyry.

Leivotaan yhdessä
Leivotaan yhdessä Meriemyssä tiistaisin klo 10-12. Tule mukaan! Leivontaryhmä kokoontuu viikoittain
ajalla 8.9.-15.12.2020.

Herkkuja hävikistä
Tuppaavatko juurekset jäämään
jääkaapin nurkkaan ja leipää
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lentämään biojätteeseen? Tule hävikkiruokaryhmään ideoimaan ja
tekemään helppoja, mutta herkullisia ruokia! Kokoonnumme keskiviikkoisin Valoemyssä klo 10-13. Ilmoittaudu mukaan: vello.fi/emyry.
Ryhmä kokoontuu viikoittain ajalla
2.9.-2.12.2020.

Askartelupaja
Askartelupaja järjestetään Villa Apteekin (Pappilantie 5) yläkerrassa
parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 13-15, ajalla 9.9.-2.12.2020.
Ryhmässä askarrellaan eri teemoista ja materiaaleista, tervetuloa!

Kässäkahvila
Tehdään yhdessä käsitöitä kahvittelun ja rupattelun ohessa. Voit ottaa
oman käsityön mukaan tai aloittaa
ryhmän tarvikkeilla jotakin uutta.
Neuvoja ja vinkkejäkin on tarjolla.
Ryhmässä mukana Eeva. Kokoontumiset Meriemyssä parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 13-14 ajalla 9.9.-2.12.2020.

Tarinapaja
Tervetuloa mukaan Eveliina-opiskelijan ohjaamaan kirjoitusryhmään.
Ryhmässä kirjoitamme tarinoita vaihtelevista teemoista. Taitovaatimuksia ei ole, tervetuloa mukaan! Ryhmä kokoontuu Valoemyn
neukkarissa torstaisin 13-14.30 ajalla 1.10.-27.11.2020. Ryhmä on kurssimainen, joten tulethan mukaan jo
ensimmäisille kerroille.

Toimintaryhmä Lilla Karyll
Kaikille avoin toiminnallinen ryhmä
kokoontuu Lilla Karyllissa torstaisin
(17.9.-10.12.2020) klo 13.30. Ilmoittauduthan mukaan ryhmään: vello.
fi/emyry. Ryhmässä on vaihtelevaa
tekemistä, ja samalla voimme tutustua toisiimme. Yhteistyössä Emy
ja HUS HYKS Jorvin alueen psykiatria. Ryhmän toimintaa: 17.9. retki
koulumuseoon, 24.9. bingo ja 1.10.
välipaloja Martta-Hannan kanssa.

Käsityöryhmä
Tervetuloa luomaan erilaisia käsitöitä erityisesti langasta, narusta ja
kuteista! Ryhmä on kaikille avoin
eikä taitovaatimuksia ole. Kokoonnumme 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 musiikkipedagogi 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 arvostellaan soitettuja kappaleita. Voit
ottaa omaa musiikkia mukaan tai
valita kappaleen netistä.

Toimintaryhmä Meriemy
Kaikille avoin toiminnallinen ryhmä
kokoontuu Meriemyssä parillisten
viikkojen perjantaisin klo 13, ajalla
4.9.-27.11.2020. Tervetuloa! Toiminta ryhmässä: 4.9. bingoa, 18.9. kivien maalausta ja 2.10. runojen lausuntaa. Tervetuloa mukaan!

Keskustelua ja
kohtaamisia
Tukiryhmä ahdistuneille
Tukiryhmä ahdistuneille kokoontuu Villa Apteekin alakerrassa (Pappilantie 5) parillisten viikkojen
maanantaisin klo 15.30-17 ajalla
14.9.-7.12.2020. Ryhmässä keskustellaan ahdistuneisuudesta, tehdään erilaisia tehtäviä ja jaetaan
selviytymiskeinoja. Tervetuloa mukaan. Ryhmässä mukana vertaisohjaaja Monika yhdessä Emyn työntekijä Tiinan kanssa.

Keskusteluryhmä
kaksisuuntaista
mielialahäiriötä sairastaville
Kokoontuu luottamuksellisesti keskinäisen vertaistuen ja keskustelun äärelle Lilla Karylliin parillisten
viikkojen tiistaisin klo 18-19.30. Kokoontumiset ajalla 1.9.-8.12.2020.
Tervetuloa mukaan!

Hyvinvoinnin teematuokio

Valoemyn isoon olohuoneeseen
kokoonnutaan vaihtelevien hyvinvoinnin teemojen äärelle keskiviikkoisin klo 13 (ajalla 9.9.-2.12.2020).
Tuokiot ovat avoimia kaikille, joten
tule mukaan silloin, kun sinulle sopii! Hyvinvointiteemat:
• Ke 9.9. klo 13 iloa arkiliikunnasta
• Ke 16.9. klo 13 käsityöt hyvinvoinnin lähteenä
• Ke 23.9. klo 13 tukea tupakoinnin lopettamiseen
• Ke 30.9. klo 13 terveelliset välipalat. Huom! Tälle kerralle ilmoittauduttava 28.9. mennessä:
vello.fi/emyry.

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

Tarkoituksellisemman elämän
jäljillä
Oletko kiinnostunut kehittämään
elämäntaitojasi ja motivoitunut
ryhmämuotoiseen työskentelyyn?
Ryhmän tavoitteena on elämäntaitojen vahvistaminen ja myönteisyyden lisääminen. Ryhmän viitekehyksenä toimii logoteoreettinen
ajattelu, joka elämänmyönteisenä
sekä tarkoituksellisuutta painottavana elämäntapana antaa hyvän
perustan mielen hyvinvointiin. Ryhmä kokoontuu Valoemyssä keskiviikkoisin 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 parillisten viikkojen keskiviikkoisin
(2.9.-9.12.2020) klo 16.30-18. Keskustelemme vaihtuvista teemoista,
tervetuloa mukaan ryhmään! Mukana Bror.

Keskustelua yksinäisyydestä
Kokoonnumme keskustelemaan
yksinäisyydestä Lilla Karylliin parittomien viikkojen keskiviikkoisin
klo 16.30-18. Ryhmä sopii sinulle,
jos koet tai olet kokenut yksinäisyyttä. Tämä vertaistukeen pohjautuva ryhmä kokoontuu ajalla
9.9.-2.12.2020.

Emyn ryhmätoiminta
Joogaa
Discord-olohuone
Olohuoneessa kokoonnutaan ja
kohdataan toisia etänä videoyhteydellä tai pelkällä äänellä kerran
viikossa Virtuaaliemyssä (Discord):
torstaisin klo 13. Keskustelu on vapaata samaan tyyliin kuin Emyn
perinteisten kohtaamispaikkojen
olohuoneissa. Olohuone tarjoaa
vertaistukea ja mahdollisuuden tavata muita emyläisiä. Ilmoittaudu
mukaan virtuaaliemyssä. Tervetuloa mukaan!

Meren ja taivaan välillä –
diakonin ohjaama ryhmä
Tervetuloa keskustelemaan kaikesta maan ja taivaan välillä Espoonlahden 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 keskustelua, tukea ja selviytymiskeinojen jakamista. Ryhmä kokoontuu
Lilla Karyllissa parittomien viikkojen torstaisin klo 17-18.30 ajalla
10.9.-17.12.2020. Ryhmää ohjaavat
vertaisohjaaja Maaret ja psykoterapiaopiskelija Heli. Osallistujilta
edellytetään luottamuksellisuutta.
Tervetuloa mukaan!

Ystäväryhmät
Ystäväryhmät on tarkoitettu erityisesti yksinäisille tai sosiaalisesti eristäytyneille henkilöille, jotka kaipaavat elämäänsä ihmisiä ja mielekästä
tekemistä. Mikäli et ole vielä ystäväryhmässä mukana ja haluat mukaan, ota yhteyttä Virpiin p. 050 310
7981. Ryhmät ovat suljettuja, mutta

täydentyviä. Otathan siis ensin yhteyttä. 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 monikulttuurinen naisten ryhmä
(ajalla 7.9.-7.12.2020).
• Maanantaisin klo 14-15.30
Matinkylässä Asukastalo Kylämajassa (7.9.-7.12.2020).
• Keskiviikkoisin klo 15.30-17.30
Villa Apteekissa (9.9.-9.12.2020).

Emyn järjestämä jooga on lempeää ja kaikille sopivaa. Joogaa varten pue yllesi mukavat ja joustavat vaatteet. Ota mukaan pyyhe tai
ohut viltti. Muistathan olla syömättä ja juomatta puoli tuntia ennen ja
jälkeen joogan.
• Maanantaisin Lagstads skolan 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.

Liikuntaa ja yhdessäoloa

Tuolijumppaa

Jalkapalloa
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.
Kesäkausi:
• Laaksolahden tekonurmi maanantaisin klo 15.30-17, ma
12.10. saakka.
• Keski-Espoon tekonurmi torstaisin klo 16-17.30, to 24.9.2020
saakka.
Talvikausi:
• Laaksolahden
halli
nantaisin klo 15-16,
19.10.-14.12.2020.
• Futsalia (Rehtorinkuja 4) keskiviikkoisin
klo
17-18,
ajalla
30.9.-2.12.2020.
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maaajalla

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

Keilausta
Emyn keilausryhmä kokoontuu tiistaisin kerran kuussa Tapiolan keilahallissa. Syyskaudella keilataan:
22.9., 27.10. ja 24.11. Huom! Ilmoittaudu keilaukseen kerta kerrallaan:
vello.fi/emyry. Mukana Arja.

Sählyä
Emyssä pelataan sählyä kaksi kertaa viikossa. Voit osallistua molempiin vuoroihin tai vain toiseen.
Mailan ja pallon saat tarvittaessa
lainaksi, joten tule rohkeasti mukaan pelaamaan.
• Tiistaisin pelataan Koulumestarin 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.

Sulkapalloa

Kävelylenkkiryhmä

Kuntosali

Sulkapalloa pelataan Laurinlahden
koululla keskiviikkoisin klo 17.30-19
ajalla 2.9.-2.12.2020. Mailan ja pallon saat tarvittaessa lainaksi, tervetuloa mukaan!

Eikö tule lähdettyä yksin lenkille?
Ei se mitään, porukassa se on muutenkin hauskempaa! Yhteislähtö kävelylenkille perjantaisin Lilla Karyllista klo 14.30. Kokoontumiset ajalla
4.9.-9.10.2020. Muista oma vesipullo mukaan sekä sään mukainen vaatetus. Tervetuloa!

Emyn kuntosalivuoro on joka perjantai Kannusillanmäen väestönsuojan kuntosalilla. Kuntosalivuoro
on klo 16-17 ajalla 2.10.-18.12.2020.
Salilla treenataan mukavassa seurassa ja tarvittaessa saat opastusta
kuntosalilaitteiden käyttämisessä.
Mukana Kari.
Tiedoksi, että seuraavat ryhmät
ovat tauolla syyskauden 2020: itämainen tanssi, omaisten teemaillat,
lauluryhmä ja lauluraati.

Yleistä Emyn ryhmätoiminnasta
Emyn ryhmätoiminta on kaikille avointa ja maksutonta eikä jäsenyyttä vaadita. Tervetuloa mukaan! Huomaathan,
että muutokset aikatauluun ovat mahdollisia. Erityisesti vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi on mahdollista, että ryhmiin tuleekin muutoksia nopeallakin aikataululla. Viimeisimmän tiedon voit tarkistaa Emyn kotisivuilta emy.fi.
Ennen ryhmän alkua pesemme ja desinfioimme kätemme huolellisesti. Maskeja on tarjolla yhdistyksen
puolesta ja kannustamme niitä käyttämään. Pyrimme säilyttämään turvavälit toisiimme
mahdollisuuksien mukaan. Ethän osallistu toimintaamme, jos sinulla on flunssaoireita. Lisätietoja ja ajankohtaisia ohjeita saat: thl.fi.
Etkö vielä ole mukana Emyn toiminnassa? Onko kotoa
lähteminen vaikeaa? Kaipaatko lisätietoja tai rohkaisua? Otathan meihin yhteyttä. Mietitään yhdessä, miten helpottaa yksinäisyyttä, saada päiviin sisältöä sekä löytää yhteisö, johon kuulua. Esittelemme mielellämme Emyn toimintaa. Soita tai laita
viesti p. 050 310 7981.
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Järjestöt toimivat myös poikkeusaikana
Tutkimustietoa koronapoikkeustilan vaikutuksista järjestöjen toimintaan
Suomi joutui maaliskuussa 2020 poikkeukselliseen tilanteeseen maailmanlaajuisen koronaepidemian myötä.
Ihmisten yhdessäoloa ja liikkumista rajoitettiin epidemian hillitsemiseksi. Samalla mielenterveys- ja päihdekuntoutujien mahdollisuudet saada tukea elämäntilanteissaan huononivat. Palveluja suljettiin, muutettiin
kasvokkaisista lähipalveluista sähköisiksi etäpalveluiksi
ja kynnys hakea apua nousi.

erilaisten hakemusten tekemiseen kohtaamispaikkojen
työntekijöiltä, ja niissä on myös mahdollisuus käyttää
tietokonetta ja tulostinta. Nyt tukiasioiden pelättiin jäävän hoitamatta.
Järjestöissä pyrittiin vastaamaan poikkeusaikaan liittyviin huoliin monin keinoin. Useissa järjestöissä kohtaamispaikkojen tilalle perustettiin erilaisia verkossa toimivia ryhmiä tai virtuaalisia kohtaamispaikkoja.
Nämä tavoittivat kuitenkin usein vain vähän osallistujia.
Työntekijät myös soittelivat kävijöille säännöllisesti puhelimella kysyäkseen kuulumisia. Myös palveluihin ohjausta ja muuta yksilöllistä tukea alettiin antaa puhelimitse. Useissa järjestöissä otettiin ensimmäistä kertaa
käyttöön videopuhelut, joissa pyrittiin säilyttämään yhteydenpidon ”kasvokkaisuus”. Päihdejärjestöjen työntekijät jalkautuivat entistä enemmän kadulle auttamaan
ihmisiä, jotka jäivät uudessa tilanteessa ilman minkäänlaisia palveluja ja tukiverkkoja. Yhteisen ruokailun sijaan
monista kohtaamispaikoista jaettiin asiakkaille ruokaa
mukaan otettavaksi tai sitä toimitettiin asiakkaille kotiin.

Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen yhteisessä
tutkimushankkeessa (MIPA 2.0) kartoitimme loppukeväästä poikkeustilan vaikutuksia järjestöjen toimintaan
ja toimintaan osallistuvien tilanteeseen. Haastattelimme
15 työntekijää kymmenessä järjestössä, jotka ylläpitävät
kohtaamispaikkoja tai päiväkeskuksia ja/tai tekevät jalkautuvaa työtä esimerkiksi kadulla päihdeongelmaisten
keskuudessa.

Kohtaamispaikkojen sulkeminen huolestutti
Kohtaamispaikat ja päiväkeskukset oli tutkimissamme
järjestöissä pääosin suljettu. Kohtaamispaikoissa käyminen luo kävijöiden päiviin rytmiä. Työntekijät pelkäsivät arkirutiinien muuttumisen johtavan päihteidenkäytön lisääntymiseen ja esimerkiksi lääkitysten ottamisen
unohtamiseen, mikä saattaa lisätä masennusta, ahdistusta ja itsetuhoisia ajatuksia. Myös ihmisten taloudellinen tilanne huoletti. Moni kävijä saa apua esimerkiksi

Moni asia sulkee
verkossa annettavan tuen ulkopuolelle
Moni järjestöjen toiminnasta apua saanut jäi kuitenkin
poikkeustilan aikana tavoittamatta. Syitä oli monia. Kohtaamispaikoissa voi käydä nimettömästi, joten monia
kävijöitä ei tavoitettu yhteystietojen
puutteen takia. Monella ei myöskään
ole käytössään älypuhelinta tai tietokonetta tai tarvittavaa osaamista käyttää niitä. Kaikki eivät myöskään halua
osallistua verkossa toimiviin ryhmiin,
vaan he kaipaavat nimenomaan fyysistä yhdessäoloa yksinolon vastapainoksi. Verkossa toimiviin ryhmiin osallistuminen on myös monille uutta, ja
se saattaa luonnollisesti arveluttaa ja
jopa pelottaa.

10

Kohtaamispaikat usein kävijöille
korvaamattomia

Erityisen vaikeaa verkossa toimiviin ryhmiin
osallistuminen on, jos elämä on kovin epävakaata ja
kaoottista. Puhelimessa ja verkkoryhmissä keskitytään
usein myös vain yksittäisten asioiden hoitamiseen. Niiden kautta on helpompi saada apua, jos itsellä on tarkka
näkemys siitä, millaista tukea tarvitsee juuri sillä hetkellä elämässään. Työntekijät myös kokivat, että vakavista
ongelmista kärsiviä ja vaikeissa elämäntilanteissa eläviä
ei pystytty tukemaan tarpeeksi verkkoryhmissä ja puhelimitse. Jossain järjestöissä olikin päätetty tavata osallistujia edelleen kasvokkain, turvaväleistä huolehtien, mikäli tilanne oli oikein vaikea.

Moni haastattelemamme työntekijä piti hyvänä sitä, että
järjestöt olivat joutuneet kehittämään verkossa toimivia
ryhmiä ja uusia tapoja pitää yhteyttä ihmisiin poikkeustilan aikana. Niistä oli myös hyviä kokemuksia ja niiden
koettiin sopivan hyvin osalle ihmisistä. Verkkoryhmien
nähtiin olevan tärkeä lisä järjestöjen toimintaan. Monessa järjestössä uudet verkkoryhmät jäävät elämään myös
poikkeustilan loputtua.
Yhteenvetona voisi sanoa, että koronapoikkeustilan aikana verkkoryhmillä ja uusilla yhteydenpidon tavoilla oli pystytty säilyttämään yhteys kävijöihin, lievittämään heidän yksinäisyyttään, tarjoamaan tekemistä ja
pitämään yllä arkirutiineja. Työntekijöiden haastatteluissa korostuivat kuitenkin kasvokkaisen tuen ja fyysisen
yhdessäolon tärkeys ihmisille ja sähköisten palvelujen
käyttämiseen liittyvät vaikeudet. Kohtaamispaikkojen
tapaiset paikat ovat monille kävijöille korvaamattomia
jo elämän perustarpeiden kannalta – ruoka, hygienia,
muiden seura ja turvallinen paikka, johon tulla.

Usein yhteys oli menetetty ihmisiin, jotka käyvät
kohtaamispaikoissa tai ryhmissä vain silloin tällöin. Vakiokävijöihin ja pidempään toiminnoissa mukana olleisiin oli pystytty pitämään lähemmin yhteyttä. Haastatellut työntekijät olivat myös hyvin huolissaan siitä, kuinka
ihmiset tulevat kohtaamispaikkoihin niiden avautuessa
uudestaan.

Sari Jurvansuu, Teemu Kaskela ja Jouni Tourunen
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Runot
Juhannusmuistoja

Hehkuva kivi

Saunassa,
istun laudeliinalla, ihan nakuna.
Sauna lämpenee, iho kuumenee,
heitän kauhalla löylyvettä kiukaalle.
Saunan uuninkivet sihahtelee.

Se oli lohjennut irti kalliosta
ehkä jossain myrskyssä.
Oli siinä monia kiiltäviä kiteitä,
jotka hehkuivat auringon valossa,
läiskissä sateenkaaren väreissä.
Väritykseltään se oli harmaa,
jossa oli oranssia, hiukan punaista
ja kuparin keltaista.
Se oli kaunis, ihmeellinen,
kuin arvokas jalokivi.
Otin sen ja pistin taskuuni.
Kotona laitoin pöydälle, jossa se
säihkyi aina auringonvalon osuessa siihen.
Se oli valoni!

Lampaita laitumella,
yön hämärässä, ilmassa viileässä,
pulahdan sametinpehmeään veteen.
uin muutaman vedon, näen kukkakedon.
On juhannusmakkaraa, salaattia ja leipää,
ketsuppia, sinappia. Nyt syökää!
Pihanurmella, kukkakedolla,
kerään tyynyn alle 7 kukkaa kesämekossa.
On niittyleinikkiä ja monta muuta,
Tyynyn alle asetan ja nyt saan tietää, kuka?
Anne
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Emylle:
Tuula Viljasalo

Emyn yhteistyökumppanien toimintaa
Verkkosivuja

Tukea seurakunnista

www.mielenterveystalo.fi

Espoonlahden seurakunta

Tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita,
oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja.

Diakonian palveluajat (taloudellinen tuki ja keskusteluapu) 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.

www.terveyskyla.fi/vertaistalo

Konkreettisia vinkkejä ja yhteystietoja
potilasyhdistysten vertaistukipalveluihin,
kokemustarinoita sekä vertaisvideoita.

www.uusimaalaiset.fi

Tutustu yhteisöihin ja yhdistyksiin.
Mitä kaikkea sitä onkaan?

Kaipaatko tukea elämäntilanteessasi?

Ruoka-apua arkeen
•
•

•

•

•

Älä jää yksin. Voit ottaa yhteyttä seurakunnan työntekijöihin, kun tunnet tarvitsevasi kahdenkeskistä,
luottamuksellista keskustelua ja muuta tukea. Sinun
henkilökohtaisissa asioissasi kirkon työntekijöitä sitoo
ehdoton vaitiolovelvollisuus.
www.espoonseurakunnat.fi/apua-ja-tukea
Päivystävä pappi vastaa maanantaista sunnuntaihin
klo 9-21 numerossa 050 432 84 96.

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 elintarvikkeita Keski-Espoon alueen vähävaraisille arkipäivisin ajanvarauksella. Voit soittaa arkisin klo 9 - 12
välillä nroon 0400 401 114 ja varata henkilökohtaisen 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

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 perjantaisin klo 10, kahvipöytä on katettuna koko aukioloajan.
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Tuu messiin! Emyn hanke 18-32-vuotiaille
Heyoo!
Lomat on lusittu, ja ollaan takasin toimistolla
molemmat! Kesä meni aika rivakasti ja levätäkin ehdittiin, joten nyt on sitten virtaa pitkälle syksyyn järkkäillä teille kaikkea kivaa tekemistä; on tulossa niin ryhmiä, tapahtumia kuin
Olotilojakin, tietty.
Olotilat käynnistyivät jo elokuussa, mutta muu
ryhmätoiminta starttaa nyt syyskuussa. Vaikka toiminta näyttää erehdyttävän tutulta ja
entisenlaiselta, niin monin puolin ollaan uudistettu ja myös koko ajan uudistetaan toimintaa teidän ehdotusten ja toiveiden pohjalta <3
Huomaa myös muutokset aikatauluissa: Olotilaa on venytetty ja Kamuryhmää myöhennetty.
Edelleen otetaan niin palautetta kuin kehitysehdotuksiakin vastaan innolla, linkit kyselyihin
löytyy meidän nettisivuilta ja Discordista!
Discordissa me hengaillaan edelleen ja kehitetään palvelinta aktiivisesti, tuu höpisemään tai pelailemaan sinne!
Sieltä saa myös yleensä kaikkein ensimmäisenä ajankohtaisimmat tiedot siitä, mitä tapahtuu, ja meidät kiinni tosi iisisti. Skannaa itsesi messiin alta:

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

Syksyn ryhmät:
Ma:
Ti:
Ke:
To:
Pe:

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

Taas täysillä messissä, Arttu & Neeni
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Yhdistys ja yhteystiedot

Emyyn et tarvitse
lähetettä tai diagnoosia.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo mentalhälsoförening EMF rf )
on mielenterveyskuntoutujien potilasyhdistys. Tarkoituksenamme on yhdistää ja aktivoida Espoon ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveysongelmia kokeneita sekä herättää ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös
ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. Tarkoituksemme toteuttamiseksi järjestämme ryhmä-, opinto- ja työtoimintaa, tapahtumia, retkiä,
leirejä ja matkoja sekä kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Tarvittaessa myös informoimme viranomaisia jäsentemme tarpeista. Arvomme ovat jäsenlähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja
toiminnallisuus. Kuka tahansa voi liittyä Emyn jäseneksi tai vaikka kannatusjäseneksi!
Yhdistyksen jäsenyys
Vuodelle 2020 jäsenmaksu on 23 € ja kannatusjäsenmaksu on 100 €. Jäsenmaksu kattaa yhden kalenterivuoden kerrallaan. Jäsenet saavat EMY-tiedotteen postitse kotiin. Emyn jäsenet ovat myös Mielenterveyden keskusliiton jäseniä. Lisätietoja yhdistyksestä ja jäsenyydestä: emy.fi/yhdistys.
Emyn pankkiyhteys
Helsingin OP pankki Oyj, IBAN-tilinumero: FI44 5780 4120 0578 46, BIC-koodi OKOYFIHH.
Maksaessasi jäsenmaksua Emyn tilille, laitathan viestikenttään nimesi ja yhteystietosi!

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

Luottamus- ja toimihenkilöt
Puheenjohtaja		
Varapuheenjohtaja
Toiminnanjohtaja
Toiminnanohjaaja
Toiminnanohjaaja
Toiminnanohjaaja
Ohjaaja			
Ohjaaja			
Järjestötyöntekijä
Järjestötyöntekijä
Järjestötyöntekijä
Järjestötyöntekijä
Järjestötyöntekijä

Tomi Ojala
Eeva Räty
Kaj Järvisalo 		
Tiina Pajula 		
Virpi Guttorm		
Arttu Pöyhtäri		
Neeni Luukkonen
Saara Arkimo		
Eeva Leinonen		
Minna Kettunen
Tiia Hachad		
Kari Vironen		
Jouni Laakkonen

p. 050 552 1049		
p. 050 310 7987		
p. 050 310 7981		
p. 050 312 5193		
p. 050 310 7982		
p. 050 312 5192
p. 050 310 7984		
p. 050 310 7983		
p. 050 310 7986		
p. 050 367 2676		

kaj.jarvisalo(at)emy.fi
tiina.pajula(at)emy.fi
virpi.guttorm(at)emy.fi
arttu.poyhtari(at)emy.fi
neeni.luukkonen@emy.fi
saara.arkimo(at)emy.fi
eeva.leinonen(at)emy.fi
minna.kettunen(at)emy.fi
tiia.hachad(at)emy.fi
kari.vironen(at)emy.fi

Kaikukortti on kortti, jolla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja
kurssipaikkoja Kaikukortti-verkostojen kulttuurikohteisiin. Kaikukortti on henkilökohtainen eikä se maksa mitään.
Voit saada Kaikukortin, jos käytät asiakkaana palveluita sellaiselta
sosiaali- ja terveysalan toimijalta, joka on mukana Kaikukortti-toiminnassa (Emy ry) ja olet tiukassa rahatilanteessa etkä voi siitä syystä hankkia pääsylippuja tai kurssipaikkoja ja olet vähintään 16-vuotias. Taloudellisesti tiukilla
eläville Emyn toimintaan osallistuville Kaikukortteja myöntävät Saara Arkimo, Virpi Guttorm ja Tiina Pajula.
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