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Aurinkoiset ilmat sekä kevääseen heräävä ja vihertävä luonto 
toivottavat kanssamme toukokuun tervetulleeksi.

 Luonnosta löytyy joka päivä jotakin uutta tutkittavaa 
tai valokuvattavaa. Ympäröivästä kauneudesta huolimatta 
tänä keväänä ainakin allekirjoittanut on päivittäin pohtinut 
sitä, mitä nyt oikeastaan saa tai voi tehdä, kun moni asia on 
koronaviruksen leviämisen estämisen vuoksi keskeytynee-
nä tai kielletty. Tekemisiä on aina lopulta löytynyt etenkin sil-
loin, kun on palannut perusasioiden äärelle. Omalla listallani 
kestosuosikkeja ovat olleet kotipuuhastelut ja ulkoilu niiden 
monissa muodoissaan sekä etänä järjestetyt sosiaaliset kon-
taktit. Virtuaaliemyssä aloimme jopa jakamaan toisillemme 
listoja sellaisista asioista ja tekemisistä, jotka tuottavat hyvää 
mieltä. Valmiista listoista voi sitten itse kukin tarvittaessa tyl-
syyshetken tullen napata toimintaidean, mikäli ei halua käyt-
tää tuota hetkeä esimerkiksi meditoimiseen.
 Emyssä tämä toukokuu on puhelinkeskusteluja, Vir-
tuaaliemyssä etänä tapahtuvaa jutustelua ja etäyhteyksin 
järjestettyä ryhmätoimintaa. Toivon, että soitat meille päin 
silloin, kun siltä tuntuu. Voidaan tehdä toki niinkin, että laitat 
hälärin tai viestin, niin soitamme sinulle päin. Erityistä asiaa-
kaan ei tarvitse olla, tunnelmien jakaminen tai toisen äänen 
kuuleminen ovat aivan riittäviä syitä viettää yhteinen hetki. 
Paras aika tavoitella on arkisin klo 9-16.30.
 Tässä tiedotteessa on sinua varten koottuna uuden-
lainen etänä tapahtuvien ryhmätoimintojen viikko-ohjel-
ma. Olisi todella kiva, jos tulisit kokeilemaan! Kokemukses-
ta voin kertoa, että levyraati ja kuulumisten jakaminen sujuu 
videoyhteydellä tosi hyvin. Kaiken lisäksi tulee hyvä mieli! 
Tekstipohjainen Virtuaaliemy toimii helppokäyttöisellä Dis-
cord-alustalla, jota voi käyttää verkkoselaimella tai maksutta 
ladattavissa olevalla ohjelmalla. Etänä järjestettävät ryhmät 
toimivat osa Discordissa/Virtuaaliemyssä videopuhelu-toi-
mintoa hyödyntäen, ja osa toimii Zoom-ohjelmalla tai Goog-
len ohjelmalla. Jos sinulla on haasteita laitteiden kanssa, 
otathan yhteyttä! Voimme yhdessä löytää ratkaisun. Tarkem-
mat ohjeet ryhmistä löydät tuonnempana tästä lehdestä.
  Emyn toiminta ja arki palaavat entisille uril-
leen sitten, kun se on mahdollista ja olosuhteet huomioon 
ottaen järkevää. Tuorein tieto tilanteesta löytyy aina Emyn 
kotisivuilta emy.fi .

 Video- ja puheyhteyksiä          
 kanssasi odottaen ja  
 voimia kevääseesi   
  toivottaen,
 

 Tiina :)
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Palaute: tiina.pajula(at)emy.fi  p. 050 310 7987
Julkaisija: Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
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EMY ry, Pappilantie 7, 02770 Espoo 
espoonmielenterveys(at)emy.fi . EMY-tiedote
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Vastaava toimittaja: Tiina Pajula
Painopaikka: Picaset Oy, Helsinki
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   Kansikuva: Mika P.

Emyn kuulumisia

Terassikahviosta tuotteita 

vain mukaan otettavaksi!
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Emyn kevätkokous 
etäyhteydellä 27.5. klo 17

Espoon mielenterveysyhdistys 
EMY ry kutsuu jäsenensä sään-
tömääräiseen kevätkokoukseen 
keskiviikkona 27.5.2020 klo 17. 
Kevätkokous järjestetään etäyh-
teydellä Zoom-ohjelmalla. Emyn 
kevätkokousta harjoittelemme 
tiistaina 26.5. klo 17. Testaamme 
yhdessä Zoomin yhteyttä ja käyt-
töä, kokoukseen osallistumista ja 
kokouksen käytännön järjestelyä. 
Annamme myös Zoomin tekniik-
kaan opastusta, ettei varsinaisen 
kokouksen alussa tähän tuhrau-
tuisi liikaa aikaa. Ilmoittaudu säh-
köpostilla tai soittamalla Kaidelle, 
kaj.jarvisalo(at)emy.fi, p. 050 552 
1049.
• ti 26.5. klo 17 harjoitusko-

kous, jossa on tukea tarjolla.
• ke 27.5. klo 17 kevätkokous.

Emyn fyysisiin kohtaamisiin 
pohjautuvat toiminnot ovat 
keskeytettynä

Emy seuraa koronavirustilannetta ja 
noudattaa siihen liittyviä ohjeistuk-
sia. Näin ollen Emyn fyysisiin kohtaa-
misiin pohjautuva toiminta on kes-
keytettynä. Tiedotamme aktiivisesti 
verkossa sivulla emy.fi. Arki ja Emyn 
toiminta palaavat raiteilleen heti, 
kun sen aika taas on. Toivomme mie-
lenrauhaa ja sopeutumistahtoa jo-
kaiselle. Jaksetaan yhdessä tämän 
ajan ylitse toinen toistamme tukien, 
etäyhteyksiä hyödyntäen.

Kohdataan etänä! Puhelin, 
Virtuaaliemy, some ja ryhmät              
pitävät meidät yhteydessä
Jos kaipaat juttuseuraa tai haluat pu-
hua koronaviruksen aiheuttamas-
ta tilanteesta tai muista mietteistäsi, 

olemme puhelimen päässä sinua var-
ten. Me Emyn työntekijät olemme 
läsnä myös Facebookissa ja Instagra-
missa, Emyn löydät käyttäjänimenä @
emyespoo. Emyn työntekijöiden yh-
teystiedot löytyvät tämän lehden vii-
meiseltä sivulta. Emyn työntekijöillä 
on käytössään myös WhatsApp.
 Emy ylläpitää virtuaalista 
kohtaamispaikkaa, jonne olet läm-
pimästi tervetullut mukaan! Virtuaa-
liemystä lisää sivulla 4. Etäyhteyksin 
toimivat ryhmät myös mahdollista-
vat yhdessäolon!

 Pysytään yhteydessä!

Ajankohtaisia

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

klo 11

Levyraati

klo 14 Alias

klo 10.30 Ruokaryhmä
klo 14 Olohuone

Emyn etäryhmien
viikko-ohjelma
Toukokuu 2020
 
Ei ryhmiä
pe 1.5. & to 21.5.
 

klo 11 Juttuhetki
klo 13 Askartelu
klo 14 Olohuone

klo 11
Rentouttava
hetki
klo 13

Hyvinvoinnin

teematuokio

klo 11 Rentouttava hetki
klo 12 Lankaa ja luovuutta
klo 14 Keskusteleva

teehetki

Katso tarkemmat tiedot ja
osallistumisohjeet sivuilta 6-7.
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Kohtaamispaikka 
Meriemy
Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09–863 2031

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

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. 

Emyn kohtaamispaikat Lilla Karyll, Meriemy ja Valoemy

ovat suljettuina. Virtuaaliemy on avoinna, tervetuloa!

Emyn kohtaamispaikat

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

Valoemy on Emyn uusin ja valoisin kohtaamispaikka 
Espoon Olarissa, Kuitinmäessä. Suurin osa viikosta Va-
loemy on ryhmätoiminnan käytössä. Valoemyssä jär-
jesteään myös avoimia ovia. Avoimien ovien aikoina 
voit piipahtaa Valoemyyn kahville, tapaamaan muita tai 
vaikka tutustumaan Emyyn. Sinullekin löytyy varmasti 
joku sopiva ryhmä Emyn ryhmätarjonnasta sitten, kun 
se jälleen käynnistyy!

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

Virtuaaliemyn toimintaa kehitetään yhdessä käyttäjien 
kanssa. Virtuaaliemyssä järjestetään myös ryhmien ko-
koontumisia. Tule mukaan! 

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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Runoja
On EMY, kevät

sairaus uhkaa

antaa uhata

sitä vastaan voi taistella

monellakin tavalla

tehdään se yhdessä

niin selviämme

JN-20

Tuuli

Tuulen puolelta, tuulen suuntaan

Katson sinua,

sinä katsot minua ja hymyilet.

Kuljemme eri teitä tuulen puolella,

vain katseemme kohtaavat.

Nauravat silmäsi kertovat:

olen hetken omasi, samalla puolella.

Anne

Hyvät espoolaiset järjestöt, yhteisöt, seurat ja paikalliset 
toimijat 

 Elämme poikkeuksellista aikaa, joka vaatii meil-
tä sopeutumista ja joustavuutta. Haluan kiittää lämpi-
mästi kaikkia teitä, jotka olette mukana mahdollista-
massa sitä, että selviämme näistä haasteellisista ajoista. 
 Kaupungin tärkein tehtävä on turvata riittä-
vä palvelujen saatavuus asukkaillemme täysin uuden-
laisessa tilanteessa. Aivan erityinen huoli on heikoim-
massa asemassa olevista espoolaisista, vanhuksista ja 
sairaista. Koronaviruksen aiheuttamiin rajoituksiin on 
helppo suostua, kun ajattelee, että sillä voi estää jon-
kun hengenvaarallista sairastumista. Arjen hankaluudet 
voivat kuitenkin olla ylitsepääsemättömiä, jos kotona ei 
ole ketään tuomassa ruokaa ja lääkkeitä tai elämässä on 
muita isoja haasteita.
 Suomalaiseen vastuuntuntoon on aina kuulu-
nut se, että pidämme toisistamme huolta. Espoolaiset-
kin ovat jo ilahduttavasti tarjonneet tukea ja käytännön 
apua jopa aikaisemmin tuntemattomille naapureilleen. 
Saamme kyllä arjen sujumaan, kun jatkamme hyvää yh-
teistyötä edelleen. Vapaaehtoisten työpanos on meille 
merkittävä tuki. 

 Jukka Mäkelä, Espoon kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtajalta Apua arjen asioihin  

Tässä koottuna keskeisiä neuvontapalvelujamme kriisin 
aikana. Tilanteen jatkuvasti muuttuessa on mahdollista, 
että palveluihin tulee muutoksia (esimerkiksi aukioloai-
kojen osalta). Ajan tasalla olevan tiedon palveluistamme 
poikkeustilanteen aikana löydät aina
osoitteesta: www.espoo.fi /koronavirus.  
• Seniorineuvonta Nestori tarjoaa neuvontaa ja etsii rat-
kaisuja arjen asioihin, kuten välttämättömien ruoka-
ostosten tekoon, jos ne eivät oman tukiverkon avulla 
onnistu, p. 09 816 33 333 ma-pe klo 8–16. Nestorin nu-
meroa kannattaa jakaa eteenpäin iäkkäille espoolaisille 
vaikka taloyhtiöiden ilmoitustauluilla. 
• Lapsiperheiden hyvinvointipalveluihin saa parhai-
ten yhteyttä Pyydä apua -lomakkeella, www.espoo.fi /
pyydaapua tai puhelimitse p. 09 816 23600 ma–pe klo 
8.30–15.  
• Ruoka-apu p. 09 816 22040 arkisin klo 8–11. Ruoka-
avun tarkoituksena on turvata vähävaraisten, riskiryh-
mien ja erityisen tuen lapsiperheiden ruokahuolto pan-
demian aikana. 
• Työikäisten sosiaalipalvelujen neuvonta p. 09 816 
45000 ma–pe klo 8–12  
• Vammaispalvelujen neuvonta p. 09 816 45285 ma–pe 
klo 9–15 
• Neuvontaa selkosuomeksi ja englanniksi, p. 09 816 
22610 ma–pe klo 12–15 
• Vieraskielisten neuvonta p. ma–pe klo 12–15, p. 09 816 
22620 (arabia, venäjä, dari, farsi, persia, somalia, turkki, 
viro, albania, ranska, mandariinikiina, vietnam, tagalog, 
visayan).
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Emyn etäryhmätoiminta toukokuu 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/soit-
taa videopuhelun koko raadille. Li-
säohjeita tai apua kaipaavat voivat 
soittaa Tiinalle p. 050 310 7987. Ter-
vetuloa mukaan!

Alias
Pelataan porukalla sananseli-
tyspeliä ja vaihdetaan kuulumi-
set samalla! Ilmoittautumiset 
Virtuaaliemyssä nimimerkille jo-
hanna_harjoittelija, joka kutsuu 
ryhmän videokeskusteluun. Kuva-
yhteys on kiva, muttei välttämä-
tön. Mikrofonia tarvitaan. Johan-
na antaa viestinä vuorotellen sanat, 
vuorossa oleva selittää ja muut ar-
vaavat sanaa chattiin. Alias aina 
maanantaisin klo 14.

Tiistaisin

Ruokaryhmä
Ruokaryhmässä tiistaisin klo 10.30 
kokataan yhdessä hyvää kotiruo-
kaa. Kukin kokkaa kotonaan ja sa-
malla pidetään videoyhteys Zoo-
milla avoinna. Tiedustelut, lisätiedot 
ja ilmoittautumiset saat puhelimit-
se Tiialta p. 050 310 7986 tai Virtu-
aaliemystä käyttäjältä TiiaEmy.

Toukokuisten tiistaiden ruoat
(reseptit viereisellä sivulla)
• ti 5.5. klo 10.30 Kalakiusaus/

härkiskiusaus
• ti 12.5. klo 10.30 

Kasvispastakastike
• ti 19.5. klo 10.30 

Minestronekeitto
• ti 26.5. klo 10.30 Nakkikastike

Olohuone
Olohuoneessa kokoonnutaan ja 
kohdataan toisia etänä videoyhtey-
dellä tai pelkällä äänellä kaksi ker-
taa viikossa: tiistaina ja torstaina klo 
14. Keskustelu on vapaata samaan 
tyyliin kuin Emyn perinteisten koh-
taamispaikkojen olohuoneissa. Olo-
huone tarjoaa vertaistukea ja mah-
dollisuuden tavata muita emyläisiä. 
Työntekijöistä on mukana Tiia, jol-
le voit ilmoittautua mukaan puheli-
mitse p. 050 310 7986 tai Virtuaali-
emyssä käyttäjälle TiiaEmy.

Keskiviikkoisin

Rentouttava hetki
Johanna ohjaa keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 11 rentouttavan 
hetken. Hetki kestää 10-20 min ja se 
toteutetaan videopuhelulla. Hetki 
voi olla mindfulness-hetki tai muu-
ta rentoutusta. Ilmoittautumiset 
Virtuaaliemyssä johanna_harjoit-
telijalle, joka kutsuu ryhmän video-
keskusteluun. Kuva- ja mikrofoni-
yhteys on kiva, muttei välttämätön. 
Kuulokkeet tai kauitin  (laitteen si-
säänrakennettu tai kytketty eril-
linen) on pakollinen, jotta kuulet 
äänen.

Hyvinvoinnin teematuokio

Hyvinvoinnin teematuokiot jär-
jestetään keskiviikkoisin Virtuaali-
emyssä (Discord). Ilmoittaudu mu-
kaan 6.5. käyttäjälle TiinaEmy ja 
muille kerroille käyttäjälle VirpiE-
my. Tuokiot toteutetaan videopu-
helulla. Neuvoja ja tukea saat en-
nen ryhmää soittamalla Tiinalle tai 
Virpille. Tervetuloa mukaan!
Hyvinvointiteemat:
• ke 6.5. klo 13 Kotini ja minä
• ke 13.5. klo 13 Resilienssi – 

joustava mieli
• ke 20.5. klo 13 Myönteisyyden 

taidot
• ke 27.5. klo 13 Sosiaaliset 

taidot

Torstaisin

Tukiryhmä
Keskustellaan videoyhteydellä tors-
taisin klo 11 Virtuaaliemyssä (Dis-
cord-alustalla). Ryhmässä jaetaan 
kuulumisia sekä paneudutaan het-
keksi yhdessä johonkin mielen-
terveyttä tukevaan teemaan tai 
tehtävään. Ilmoittaudu mukaan 
Virtuaaliemyssä käyttäjälle Tiina-
Emy tai p. 050 310 7987, joka kut-
suu osallistujat koolle eli soittaa 
videopuhelun. Ei ryhmää helators-
taina 21.5.

Askarteluryhmä
Askarrellaan yhdessä Zoom-etäyh-
teydellä. Ilmoittaudu mukaan Saa-
ralle p. 050 312 5192. Saaralta saat 
ohjeet osallistumista varten. Askar-
teluryhmä kokoontuu torstaisin klo 
13 (ei ryhmää helatorstaina 21.5.). 
Askartelua varten tarvitset omat 
tarvikkeet viereisen sivun ohjeiden 
mukaan.
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To 7.5. klo 13 askarrellaan kortteja.

Tarvikkeet korttiaskarteluun: Pah-
via (mitä tahansa kotoa löytyvää 
pahvia esim. pahvipakkaukses-
ta), eri värisiä papereita (vanhoista 
Emyn tiedotteista, vanhan kirjan si-
vuja), liimaa (paperiliima/askartelu-
liima/kuumaliima), sakset, kynä/vä-
rikyniä. Lisäksi jos haluat tai löytyy 
narua, nappeja ja muita koristeita.
To 14.5. klo 13 askarrellaan kynä-
purkki tai säilytyslaatikko.

Tarvikkeet kynäpurkki/laatikko: 
maitopurkki/wc-paperi rulla tai 
-rullia sekä pahvia/pahvilaatikko tai 
-pakkaus, kangasta (vanhasta vaat-
teesta, verhosta tms.) tai paperia, 
liimaa (askarteluliima), mitta, sak-
set, kynä
To 28.5. klo 13 kirjanmerkki.

Tarvikkeet kirjanmerkkiä varten: 
ohutta kartonkia tai paperia (mitä 
vain kotoa löytyvää ohutta karton-
kia tai paperia), sakset, liimaa (pa-
periliima), kynä/värikyniä, viivotin 
sekä koristeita, jos haluat.

Olohuone

Olohuoneessa kokoonnutaan ja 
kohdataan toisia etänä videoyhtey-
dellä tai pelkällä äänellä kaksi ker-
taa viikossa: tiistaina ja torstaina klo 
14. Työntekijöistä on mukana Tiia, 
jolle voit ilmoittautua mukaan pu-
helimitse p. 050 310 7986 tai Vir-
tuaaliemyssä käyttäjälle TiiaEmy.

Perjantaisin

Rentouttava hetki
Johanna ohjaa keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 11 rentouttavan 
hetken. Ilmoittautumiset Virtuaa-
liemyssä nimimerkille johanna_
harjoittelija. Ei ryhmää 1.5.

Lankaa ja luovuutta

Joka perjantai (ei 1.5.) klo 12 ko-
koonnutaan etäyhteyden päähän 
käsitöiden merkeissä. Ryhmässä 
mukana Emyn vapaaehtoinen Sirk-
keli. Ryhmä toimii videopuhelulla 
Virtuaaliemyssä (Discord-alustalla), 
joten ilmoittaudu mukaan käyttä-
jälle Sirkkeli. Tarvittaessa voit soit-
taa apua tai lisätietoja Saaralle p. 
050 312 5192.

Keskusteleva teehetki
Keskusteleva teehet-
ki kokoontuu perjan-
taisin klo 14 (ei 1.5.) 
pohtimaan ja keskus-
telemaan yhdessä 
vaihtelevien teemojen 
äärelle. Olet sydämellisesti tervetul-
lut mukaan. Teehetkissä mukana 
niistä perinteisistäkin keskustele-
vista teehetkistä tuttu Emyn vapaa-
ehtoinen Bror. Oma tee ja muki sille 
koneen ääreen, mikäli tee maistuu. 
Osallistua saat ilmankin teetä! Il-
moittaudu mukaan Kaiden kaut-
ta p. 050 552 1049, jolta saat oh-
jeet ja tukea osallistumista varten 
(Google Meet).

Kala- tai härkiskiusaus
1 pkt 2:n kalan paketti kuutioina 
(lohi&sei pakaste)/1rs(250g)Verso 
Härkis härkäpapuvalmiste
1pss perunasipulisekoitus
1pss suikalevihanneksia
2dl ruokakermaa/ kaurakermaa
½ tl valkopippuria
½ tl suolaa

Kasvispastakastike
1rs (250g) Verso Härkis härkäpapu-
valmiste tai jauhelihaa
1 sipuli
1-2 porkkanaa
2 valkosipulinkynttä
1rkl öljyä
1tlk tomaattimurskaa
½ dl aurinkokuivattuja tomaatti 
suikaleita
1rkl tomaattisosetta
1tl suolaa
1tl kuivattua basilikaa
½ tl sokeria
ripaus mustapippuria
1-2dl kaurakermaa/ruokakermaa

Minestronekeitto
1kpl sipuli & 3kpl valkosipulinkynttä
1rkl rypsiöljyä & ½ dl tomaattipyreetä
10 dl vettä
500g paseerattua tomaattia
2rkl kasvisfondia
250g kasvissekoitusta (pakaste)
100g spagettia (pätkittyinä)
100g pakasteherneitä
lisäksi kinkkusuikaleita, jos haluat

Nakkikastike
500g nakkeja (kasvisnakit käyvät 
myös) & 1rkl öljyä
½ ps pakastesipulikuutioita tai 1kpl 
sipuli
1kpl sipulilla maustettu ranskankerma
2tl sinappia
2rkl tomaattisosetta & 1dl vettä

Reseptit ruokaryhmää varten:
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Emyn yhteistyökumppaneiden toimintaa

Ruoka-apua arkeen

• Espoon ruoka-apu asioissa löydät ajantasaista tie-
toa parhaiten uudelta ruoka-apu.fi -sivustolta, josta 
löydät kaikkien Espoolaisten toimijoiden tilanteet.

• Espoon me-talon toiminta keskeytetty ja ta-
lo on kiinni. Ajankohtainen tieto: facebook.com/
Metaloespoo/

• Raitin Pysäkki on suljettuna.
• Asukastalo Kylämaja on suljettuna. Ajankohtainen 

tieto: 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?

 Tietoa ja tukea verkosta

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

  Kohtaamispaikat suljettuna

Montaa asiaa saa tehdä

• saa surffata netissä
• saa katsoa sarjoja
• saa pelata tietokoneella
• saa tehdä kotihommia
• saa mennä metsään
• saa hoitaa kukkasia
• saa lukea kirjaa
• saa opiskella uutta
• saa soittaa toisille
• saa jumpata
• saa hymyillä
• saa hoitaa itseään
• saa meditoida
• saa askarrella
• saa...

Mistä sinun mielesi paranee?
Mitä sinä tykkäät tehdä?
Jatka listaa kuvan yläpuolelle!
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Yhteiseloa poikkeusaikana

Elämme poikkeuksellisia aikoja, emmekä voi 
yhtä helposti tavata toisiamme Emyssäkään. 
Meillä on onneksi mahdollista pitää yhteyttä 
muilla tavoin. Emyllä on Discord-alustalla ole-
va Virtuaaliemy, jossa voimme saada sosiaalisia 
kontakteja päivään. Ohjeita mukaan pääsystä 
on tässä tiedotteessa ja myös Emyn nettisivulla.

Virtuaaliemyssä on mukavaa chattailla ja jutel-
la monista aiheista. Siellä on mahdollista käydä 
myös videokeskusteluja, joissa jutellaan, pide-
tään levyraatia, pelataan ja ennen kaikkea viih-
dytään yhdessä. Aivan kuin Emyssä muuten 
sinnekin voidaan perustaa uusia ryhmiä myös 
vertaisten ohjaamina. Voi vetää lauluhetkeä, 
taukojumppaa tai mitä vain, mikä itseä ja kave-
reita kiinnostaa.

Videopuheluissa näemme toistemme kasvot, 
hymyt ja tunteet helposti. Kokemus on hyvin 
samanlainen kuin tavallinen kohtaaminen. Oh-
jaajille voi myös soittaa ja saada jutella hetken. 
Myös Emyssä tavatuille kavereille voi soitella. 
Virtuaaliemyn Discord-ympäristössä voi kutsua 
kaverin videopuheluun. Toki voi soittaa ihan 
kännykällä tavallisesti tai WhatsAppin kautta.

On tärkeää, että pidämme yhteyttä ja sillä tavalla huo-
lehdimme ja tuemme toisiamme. Se antaa toivoa, vä-
hentää turhautumista poikkeukselliseen tilanteeseen. 
Kummankaan olo ei ole niin eristäytynyt, kun on jutel-
lut kaverin kanssa videopuheluilla tai soittamalla, tai 
olemme jutelleet hetken yhteisössämme joko chatilla 
tai puhumalla, 

Pidetään yhteyttä näin, kunnes voidaan taas tavata, käy-
dä ryhmissä ja talkoissa. Voi ottaa tavaksi juoda aamu-
kahvit kaverin kanssa rupatellen. Omaa päivärytmiäkin 
on helpompi pitää yllä tällä tavalla. Erityisen tärkeää on 
soittaa varsinkin heille, joista ei kuulu mitään tai jotka 
joutuvat olemaan vielä enemmän eristyksessä iän tai 
muun riskitekijän takia.

Poikkeusajasta voi syntyä

uutta yhteisöllisyyttä.

  Johanna
  sosionomiharjoittelija     
  Diakonia-ammattikorkeakoulusta
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Korona-virus tummensi jo maaliskuun alussa näkymät. 
Seurasimme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
ja Suomen hallituksen ohjeistusta ja reagointia. Tilanne 
tulehtui nopeasti.

Perjantaina 13.3. minä, Tiina ja Virpi pidimme iltapäi-
västä keskenämme palaverin ja yritimme arvioida ja ar-
vuutella, miten pitäisi reagoida ja miten toimia viisaasti 
syntyneessä tilanteessa. Päädyimme vielä tässä vaihees-
sa siihen, että kohtaamispaikat voivat olla viikonlopun 
normisti auki ja maanantaina annetaan kohtaamispaik-
kojen olla vielä auki, mutta Emyn ryhmät perutaan. Pää-
timme, että maanantaina 16.3. pidämme työntekijöiden 
tiimipalaverin ja katsomme missä Suomessa mennään 
ja arvioidaan ja suhteutetaan Emyn toimenpiteitä ym-
päröivään todellisuuteen. Puheenjohtaja Tomin kanssa 
käyn tiivistä keskustelua ja jumppaa toimenpiteistä, että 
koordinoimme Emyn toimintaa yhteistyössä Emyn halli-
tuksen kanssa.

Maanantai 16.3. olikin aika yllätyksellinen. Samaan ai-
kaan kun pidimme tiimipalaveria, niin Suomen hallitus 
sulki Suomen. Vaihtoehdot rajautuivat selkeiksi: Emy 
sulkeutui tiistaina 17.3. ja ryhmät keskeytettiin aluksi 
29.3. saakka. Alkoi Emyn poikkeusaika, jota tätä kirjot-
taessani perjantaina 24.4. on piinaavasti vierähtänyt 39. 
päivää.

Alun aikaraja on nyt muuttunut toistaiseksi voimassa 
olevaksi - kunnes toisin päätetään. Emy odottaa Suo-
men hallituksen päätöksiä ja ohjeita. Kun Sanna Mari-
nin hallitus päättää avata Suomen – vaikka vaiheittain – 
niin avaamme kohtaamispaikat ripeästi. Jos hallituksen 
tiedotustilaisuus päättyy esimerkiksi klo 14.00, en lupaa, 
että Emyn kohtaamispaikat ovat auki klo 14.01 enkä et-
tä ehkä seuraavana päivänä, mutta kylläkin Suomen hal-
lituksen päätöksestä ylihuomenna.

Kurkatkaa ja seuratkaa Emyn kotisivujen ajankohtaista 
tiedotusta säännöllisesti. Siellä julkaistaan Emystä kaik-
ki oleellinen informaatio. Jos ja kun ihmiset soittelevat 
ja kysyvät minulta, milloin Emy aukeaa, mitä Emy tekee, 
miten Emy toimii tai muuta sellaista, niin toistan vain 
sen mitä kotisivuilla on informoitu. Ei minulla tai työnte-
kijöillä ole siihen mitään lisättävää tai erityistä sisäpiiri-
tietoa. Emy toimii tyystin tiedotusvälineiden tarjoaman 
informaation varassa.

Emy normaaliarjesta poikkeusaikaan

Missä fyysinen Emy sulkeutui kuoreensa, niin virtuaali-
nen Emy avautui.

Poikkeamana suljetuista paikoistamme on Emyn Teras-
sikahvio Jorvissa. Kahvio on avoinna arkisin 9.30-14.30. 
Kahvio pyörii Tiian ja muutamien myyjien vuoroin. Kah-
viossa on siirrytty take away -ulosmyyntiin.

Onneksi elämme digitaalista aikakautta tässä poikkeus-
tilanteessa. Onneksi Emyn nuorten aikuisten hanke Tuu 
messiin oli ottanut aikaisemmin käyttöön Discord-alus-
tan kanavakseen.

Tiistaina 17.3. ja torstaina 19.3. palaveerasimme työn-
tekijöiden kanssa. Loimme Emyn etätyösopimusmal-
lin, otimme Teams työryhmäohjelman ja videoyhteydet 
etäkäyttöön sekä etäpalaverit. Loimme Discordiin Vir-
tuaaliemyn kohtaamispaikaksi kaikille emyläisille Tuu 
messiin lisäksi. Virtuaaliemyn avasimme ma 23.3. Loim-
me Discordiin työntekijöille päivystysvuorot ja nopeasti 
saimme vapaaehtoisia päivystäjiä viikonloppuihin.

Työntekijöistä selkeästi etätyömoodiin siirtyivät Tiina, 
Virpi, Arttu ja Neeni sekä opiskelijat. Muiden kahdeksan 
kanssa (minä, Saara, Tiia, Minna, Eeva, Kari, Jouni ja Asko 
- 14.4. saakka Raitin Pysäkiltä) jatkoimme sekamuotoso-
velluksena - osa välillä etänä välillä lähellä etäkontaktein.
STEA:n tai kaupungin tuet ja TE-keskuksen palkkatuen 
maksatukset pitäisi toimia ihan normisti, joten lomau-
tuksiin tai muuhun sellaiseen ei olisi tarvetta.

Ethän jää yksin? Tervetuloa Emyyn! Virtuaaliemy on auki!

Meriemyn lattiaa vahaamassa
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Virtuaalisuuden lisäksi kuuntelemme ja soitamme kävi-
jöillemme aktiivisesti.

Maalis-huhtikuussa olemme harjoitelleet käyttöönotet-
tua Virtuaaliemyä. Discordissa Tuu messiin puolella on 
tänään 84 osallistujaa ja Virtuaaliemyn puolella 68 osal-
listujaa sisältäen työntekijät. Kumppanimme (mm. psy-
kiatrian polit) markkinoivat alustaa asiakkailleen. Dis-
cordissa on kokeiltu chattailun ja kuvajakojen (suosittua 
ruoka ja luonto) ja linkittelyn (suosittua musiikki) lisäksi 
Tiina on kokeillut Discordissa muutamia ryhmiä.

Tule sinänkin mukaan! Ohjeet ja linkki kotisivun etu-
sivulla www.emy.fi. Opastusta saat käyttöönotossa ja 
käytössä.

Jottemme jäisi vain yksiin kanaviin niin Teamsin ja Dis-
cordin lisäksi otamme käyttöön TechSoup Suomen 
kautta videopuhelupalvelut Zoom ja Googlen GSui-
te Meet kokeiluun ja harjoitteluun. Katsomme, mitkä 
jäänevät sitten käyttäjäystävällisyyden ja -palautteen 
jälkeen jatkoon.

Emyn hallituksen historian ensimmäinen videoyhteyk-
sin toteutettu kokous onnistui torstaina 23.4. oikein 
mainiosti. Tästähän voipi kehittyä ihan uusi normaali 
jatkoon.

Toukokuun tiedotteessa julkaisemme uudenlaisen vir-
tuaalisen Emyn viikkokalenterin, joka sisältää keskuste-
lua, toiminnallisuutta, ihan myös konkreettisena (askar-
teluryhmä, ruokaryhmä).

Liitymme toukokuun lopussa perehdytyksen läpikäy-
tyämme Tukinettiin tarjoamaan omaa kanavaamme 

muiden joukkoon.

Kun fyysinen Emy koteloitui, niin kotelon sisällä on alka-
nut muodonmuutos. Katsotaan minkälainen Emy sitten 
kotelosta kuoriutuu!

Kohtaamispaikkoihin kertynyttä "korjausvelkaa" olem-
me aloittaneet vähentämään kunnostustoimin. Merie-
myn, Valoemyn ja Villa apteekin lattiat on pesty ja va-
hattu. Lilla Karyllin ruokailutilan remppa on käynnissä 
ja jonossa on Meriemyn vessan ja keittiön remonttia sa-
moin kuin Lilla Karyllin keittiön ja toimiston. Paljon on 
organisoitu, järjestelty, selkeytetty taravaroiden paikko-
ja, kerätty kiertoon ja jätteeseen ja siivottu nurkkia. En 
oikein usko, että tähän kaikkeen edes tämä poikkeusai-
ka riittänee.

Toukokuussa Kauklahden puutarhalla aloitetaan ”kevät-
työt” omin voimin ja tehdään pieniä istutuksia ja huo-
lehditaan ettei puutarha rämety poikkeusajalla. Toivom-
me, että jossain vaiheessa tänä suvena voimme avata 
puutarhan vapaaehtoisille sekä sosiaaliseen kuntouk-
seen osallistuville.

Toimintaamme houkuttelu perustuu kasvokkaiseen 
kohtaamiseen ja perinteisiin puhe-, teksti- sähköpos-
ti- tai WhatsApp-viesteihin. Toimintaamme markkinoi-
daan Emy-tiedotteen, kotisivujen, Facebookin ja Insta-
gramin kautta. Tarve kehittää digitaalisia palveluita 
osallistujille on pysynyt taustalla. Fokus on ihmisten päi-
vittäisessä arjessa, kohtaamisissa ja ryhmissä. Nyt poik-
keusaika on luonut meille pakon toiminnan uudenlai-
seen muokkaamiseen.

Uudenlaisen toiminnan tueksi – digiloikkaan - olemme 
jättäneet avustushakemuksen STEA:n yli-
määräiseen avustushakuun ke 22.4. koh-
taamispaikka Virtuaaliemystä. Kesäkuun 
alussa julkaistaan avustusjakoehdotus.

Kävi miten kävi, uskon että avattu Virtu-
aaliemy toimii Emyn neljäntenä mata-
lankynnyksen kohtaamispaikkana tästä 
eteenpäin.

   Kaj "Kaide" Järvisalo

Remppahommissa Lilla Karyllissa



12

Meriemyn villasukkatalkoot käyntiin

Palatossun ohjeet (koko 38-42) 
Tarvikkeet:  
• Erivärisiä lankoja n. 200 

g 
• Koon 3,5 – 4 puikot (kä-

sialan mukaan) 
• Suurisilmäinen neula 

tossujen ompelemiseen 

Tarvittavat tekniikat: 
• Silmukoiden luominen
• Ainaoikein-neule (neu-

lotaan neuleen mo-
lemmin puolin vain oi-
kein, ei koskaan nurjia 
silmukoita) 

• Silmukoiden päättely 
• Ompeleminen 

Esimerkkitossuissa käytetty Novitan 7 veljestä -lankaa 
kahdessa eri värissä. 

Vaiheet: 
• Luo 19 löysää silmukkaa. Jos luot silmukat ristikkäin, 

luo ne kahdelle puikolle, jotta ne ovat riittävän löy-
siä (kuva 1). 

• Neulo ainaoikeaa, kunnes pala on yhtä korkea kuin 
leveä (n. 9 x 9 cm, kuva 2). 

• Päättele silmukat löysästi niin, että päättelyreu-
na jää joustavaksi. Voit käyttää apuna suurempaa 
puikkokokoa! 

• Tee yhteensä 16 palaa kahta tossua varten. 

Ompele tossut kaavakuvan mukaisesti ensin kaikki 8 
palaa yhteen kaavakuvan osoittamaan muotoon. Huo-
mioi nuolen osoittama palan neulomissuunta! Sen jäl-
keen ompele palojen reunat toisiinsa niin, että samalla 
kirjaimella merkityt sivut tulevat toisiinsa kiinni. Päätte-
le langat. 

Jos haluat tehdä pienemmät tai suuremmat tossut, voit 
helposti muuttaa tossukokoa vähentämällä tai lisää-
mällä luotaviin aloitussilmukoihin muutaman silmukan, 
kunhan teet paloista aina yhtä korkeita kuin ne ovat le-
veitä. Ainaoikein-neule on hyvin joustavaa molempiin 
suuntiin, joten tossu venyy usein helposti isompaankin 
jalkaan parikin silmukkaa lisäämällä! 

Vinkki!
Palatossut voi tehdä myös virkkaamalla! Myös isoäidin-
neliöistä voi tehdä palatossut, ja palat voi kiinnittää toi-
siinsa ompelemisen sijaan virkkaamalla.
Mukavia käsityöhetkiä!

Valmis!

   Ohjeen laati Neeni Luukkonen

Meriemyn ollessa suljettuna on kohtaamispaikan tiloja suursiivottu ja kunnostettukin. Koska Valoemystä on saatu 
hyviä kokemuksia kengättömyydestä, siirrymme samaan käytäntöön myös Meriemyssä.
 Nyt siis talkoovoimin lainavillasukkia Meriemyn tarpeisiin neulomaan!
Saat neuloa sukat valitsemallasi tyylillä. Ohessa kuitenkin myös ensikertalaisille sukantekijöille sopiva helppo ohje, 
jossa ei kantapäästäkään ole päänvaivaa. Säästäthän kohtuuhintaisten lankahankintojesi yms. kuitit. Niitä vastaan 
korvaamme näet materiaalikulut kaikille sukkatalkoisiin osallistuneille.   
           Puikot viuhumaan!
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Sudokut on aivojumppaa
Kerro minulle, kuuntelen mielelläni

Onpa mukavaa että olet täällä

Olet kaunis sisältä ja ulkoa

Yhdessä jaksamme paremmin

Et ole yksin

Olet tärkeä

Sudokujen oikeat vastaukset sivulla 14
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Tuu messiin! Emyn hanke 18-32-vuotiaille

Messissä! Moikka! Vaikka korona peruikin kaikki ryhmätoiminnot, me 
hankkeen tyypit siirryttiin Discordiin ja ollaan siellä JOKA ARKIPÄIVÄ, just Sua 

varten. Meidän kanssa voi tulla juttelemaan 
mistä vaan, paikalla on paljon muutakin 
porukkaa joiden kanssa voit jutella, pelailla 
tai hengailla.  

Discordissa alkaa myös erilaisia ryhmätoimin-
toja, kuten taideryhmä ja tällä hetkellä siellä 
pyöriikin jo kaksi roperyhmää. Tuu megeen! 

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

Discordissa on myös kaksi ihan mahtavaa opiskelijaa harkassa, 
jotka ovat paikalla joka arkipäivä, iltaan asti!  

   Siltikin messissä, Arttu & Neeni!

Sudokujen ratkaisut & väritettävää

14
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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 myöntää Saara Arkimo p. 050 312 5192.
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