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Yhdistys ja yhteystiedot
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.
Yhdistyksen jäsenyys
Vuodelle 2021 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!

Muistathan, että Emyn työntekijöille saa soittaa, jos
yhtään tuntuu siltä! Olemme täällä sinua varten!
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Kohtaamispaikka
Lilla Karyll

Kohtaamispaikka
Meriemy

Kohtaamispaikka ja
ryhmätila Valoemy

Pappilantie 7, Espoon keskus
p. 050 310 7985
Lilla Karyll on yli 100-vuotias puuhuvila aivan Espoon keskuksen sydämessä. Lillasta löytyy muun muassa asiakastietokone, päivän lehtiä,
edullista kahvia ja juttuseuraa. Lillan
yläkerrasta löytyy pieni kokoushuone, toimisto ja bändihuone.

Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 050 471 7774
Meriemy sijaitsee kävelymatkan
päässä Kivenlahden merellisistä
maisemista, Ala-Kivenlahden ostoskeskuksen kupeessa. Kävelykadun varrella sijaitsevaan katutason
kohtaamispaikkaan on helppo tulla moikkaamaan, lukemaan päivän lehti kahvikupillisen äärellä ja
osallistumaan talkoisiin tai erilaisiin
ryhmiin.

Maapallonkatu 8 E-F, Olari
p. 050 312 5193
Valoemy on Emyn uusin kohtaamispaikka Olarissa. Valoemyssä on paljon ryhmätoimintaa- ja tiloja, mutta
myös avoimia ovia ja kohtaamispaikan peruselementit: kahvi, tee ja
päivän lehdet. Valoemyssä on myös
erilaisia pelimahdollisuuksia, aina
perinteisistä peleistä konsoleihin ja
VR-peleihin.
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Emyn kuulumisia

Heinäkuun tärpit
1.7.

Tikanheittoa

8.7.

Mölkkyä

15.7.

Petankkia

19.7.

Minigolfia

22.7.

Sulkapalloa

29.7.

Krokettia

29.7.

Kesäpäivän unelmia

Saako tulla?
Sanotaan, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ihan
totta. Hyvä suunnittelu tekee toteuttamisesta helpompaa ja mutkattomampaa. Päämäärän karikot on jo toivottavasti ennalta väistetty ja matkan tekeminen on
helpompaa. Mutta entä jos lähtisitkin seikkailuun ilman
suunnittelua? Tie on auki edessäsi ja mieli avoinna uudelle. Minne se tie sinut kuljettaisi? Löytäisitkö itsesi rannalta, tai kenties kirjojen äärestä? Lähtisitkö luontoon
kävelylle, tai maalaisitko taulun, johon sen enempää
ajattelematta kanavoit sen hetkiset ajatukset ja tunteesi? Ehkä kenties lähtisit rannalle uimaan tai laittaisit kotona ruokaa kaikessa rauhassa? Kävelisitkö ehkä bussipysäkille ja lähtisitkö ajelemaan bussilla.
Vierailu torilla, tai kävely metsään etsimään kesän ensimmäisiä metsämansikoita. Ihan kaikkea ei kuitenkaan
ihan ilman suunnitelmaa voi tehdä. Toistaiseksi sinun
on kuitenkin ainakin sen verran suunniteltava käyntiäsi
Emyssä, että ilmoittaudut mukaan lähitapaamisiin Vellon kautta. Osoite on vanha tuttu: vello.fi/emyry.
Olemme silti edelleen epätasaisella matkalla; toivomme kovasti toiminnan avautuvan edelleen ja voivamme
elää vapaammin koronarajoitteista. Tapaamaan jo pääsemme, mutta on edelleen todella tärkeää muistaa ne
ehdot, jotka tapaamiset mahdollistavat: kasvomaskit,
käsihygienia ja turvavälit.
Vastauksena kysymykseen ”saako tulla” vastaankin sinulle: saa tulla, mutta ilmoitathan tulostasi etukäteen.
Kesäkuussa kohtaamispaikoissa on ollut jälleen iloa ja
eloa. On ollut ihanaa nähdä tuttuja naamoja, vaikkakin
maskin takana ja vaihtaa jälleen kuulumisia. Kasvotusten.
Kesäterveisin,
Katja ja Arttu

EMY-tiedote 7/2021
Palaute: tiedote(at)emy.fi p. 050 312 5193
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/emy-tiedote
Emyn löydät myös Facebookista ja Instagramista!
Vastaavat toimittajat: Arttu Pöyhtäri,
Katja Kuvaja Adolfsson
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 tiedote(at)emy.fi tai postitse Lilla Karylliin.
Kansi: Jukka R.
Lähetä aloitteesi, toiveesi tai ideasi Emylle
emy.fi -sivujen aloitelomakkeella tai aloite(at)emy.fi
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Ajankohtaista
Yhdistysten liikuntapäivä: Innostutaan Iisalmessa!

Heinäkuussa tavataan!

Emy tekee retken Iisalmelle 27.-28.8. Mielenterveyden
keskusliiton jäsenyhdistysten liikuntapäivään, joka on
lauantaina 28.8.2021. Liikkumisen riemua ja intoa. Hyvää oloa leppoisissa tunnelmissa, ulkoilmassa. Yhdessä
tekemistä ja toisten tapaamista. Ohjelmassa on yleisurheilukisat monine lajeineen, 1200 metrin yhteiskävely,
erilaisia toimintarasteja sekä hyvinvointivinkkejä. Ilmoittautumisen vaativia kilpailulajeja ovat 100 m kävely,
kolmiottelu ja ruotsalaisviesti. Lisätietoja www.mtkl.fi.
Osallistumismaksu 60 € ja Emy tarjoaa loput. Mukaan
retkelle voit hakea Vellon kautta tai soittamalla 29.7.
mennessä Virpille p. 050 310 7981.

Heinäkuussa Emyn kohtaamispaikoissa siirrytään kohti normaalimpaa aukioloa, kahden vuoron käytännön
poistuessa. Osallistua voi rajoitetuin osallistujamäärin ja
erityistä terveysturvallisuutta huomioiden: ilmoittautumiset kohtaamispaikkoihin vello.fi/emyry kautta, rajoitetut osallistujamäärät päivittäin, käsihygienia, etäisyyksistä huolehtiminen ja kasvomaskipakko.
Huomaathan, että koronatilanne elää yhä ja mahdollisuus muutoksille on edelleen olemassa.
• Lilla Karyll on avoinna arkisin klo 9-16.30.
Osallistujamäärä max. 13 henkilöä.
Ilmoittaudu Vellon kautta tai soita Lilla Karyllin puhelimeen p. 050 310 7985.

Ulkopelejä Lilla Karyllissa
Heinäkuussa torstaisin klo 13.30 on tarjolla lähitoimintaa erilaisten ulkopelien muodossa Lilla Karyllin pihamaalla! Mukaan pääsee Vellon kautta ilmoittautumalla
tai Lilla Karyllin numeroon 050 310 7986. Huolehdimme
turvaväleistä ja tarjoamme maskit kaikille osallistujille.
1.7. Tikanheittoa
8.7. Mölkkyä
15.7. Petankkia
22.7. Sulkapalloa
29.7. Krokettia

• Meriemy on avoinna arkisin klo 9-16.30.
Osallistujamäärä max. 7 henkilöä.
Ilmoittaudu Vellon kautta tai soita Meriemyn puhelimeen p. 050 471 7774.
• Valoemy on heinäkuun ajan suljettu.
Kohtaamispaikat ovat suljettuna viikonloppuisin.

Haluatko tulla vapaaehtoiseksi vetämään Emyn
puhelinrinkiä?
Ajatuksena yhdistää ihmisiä yhteisen puhelun äärelle,
tutustua ja rupatella!Tai onko mielessäsi idea uudesta
etäryhmästä? Ota yhteyttä Virpiin p. 050 310 7981, niin
kehitellään lisää!

Minigolfia Espoonlahdessa
ma 19.7.
Tapaaminen Minigolf Kivenlahden (Espoonlahdenranta 1)
luona klo 13. Mukaan lähtee
Irene. Ilmoittaudu viimeistään
retkipäivän aamuna Vellossa tai
Irenelle p. 050 310 7987.
Kesäpäivän unelmia piirustushetki Lilla Karyllin puutarhassa 29.7. klo 15-16.30. Kesäiset haaveet ja unelmat
paperilla. Mistä sinä unelmoit kesäisin ja mikä sinua
kesässä innostaa? Emy tarjoaa tarvikkeet (lyijykynä ja
puuvärit). Ilmoittaudu mukaan Vellossa tai Katjalle
p. 050 310 7980.
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Ajankohtaista
Kannettava tietokone lainaan Emystä?
Emystä voit saada läppärin lainaksi sekä vapaaehtoiselta
opastusta laitteiden käyttöön. Tiedustelut: Kaj Järvisalo
kaj.jarvisalo@emy.fi tai p. 050 552 1049.

Kesäharjoittelija esittäytyy

Haluatko tulla kehittämään Emyn etuus- ja vaikuttamistomintaa? Jos olet kiinnostunut edistämään
mielenterveyteen liittyviä asioita ja järjestämään tietopohjaisia tilaisuuksia niin emyläisille kuin muillekin, tai
sinulla on muita ideoita edistää mielenterveyskuntoutujien asemaa, ota yhteyttä Virpiin, p. 050 310 7981. Olemme kokoamassa aktiivista ja vaikuttavaa joukkoa!

Moi! Olen Raisa, ja aloitin kesäkuussa harjoittelijana
Emyssä. Opiskelen Laureassa sosionomiksi ensimmäistä
vuotta. Harjoitteluni kestää syyskuun loppupuolelle, ja
heinä-elokuussa lomailen muutaman viikon.
Taide, luonto ja pelit ovat lähellä sydäntäni. Maalaan ja
piirrän vapaa-ajallani paljon. Tykkään etenkin rooli- ja
lautapeleistä, mutta videopelejäkin tulee pelailtua jonkin verran. Lisäksi harrastan historiallisia tansseja.
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Emyn etä- ja lähitoiminta heinäkuussa
Maanantai

Tiistai
Emy chat Tukinetissä klo 10-11.30. Keskustelua mielen hyvinvoinnista ja arjen asioista. Mikä on Tukinet?
Tukinetistä löydät palveluita, joiden tarkoituksena on
ihmisen auttaminen, tuen tarjoaminen sitä tarvitseville
ja kokemusten jakaminen. Tukinetin teemojen kautta
voit tutustua sinua koskettaviin aiheisiin, osallistua
ryhmächatteihin tai kahdenkeskisiin chatteihin, ottaa
osaa ryhmäkeskusteluihin tai saada henkilökohtaisen
tukihenkilön. Keskustelu helpottaa. https://tukinet.net/

Avoin ystäväryhmä ryhmäpuheluna klo 11-12.
Ystäväryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka kokevat
yksinäisyyttä ja haluavat tutustua uusiin ihmisiin. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tietokoneen käyttöön, tässä
ryhmässä riittää, että käytössäsi on puhelin. Soitamme
ryhmän aluksi osallistujille ja kokoamme ryhmäpuhelun. Haluatko mukaan? Ilmoittaudu etukäteen Saaralle,
p. 050 312 5192.
Hyvän mielen ryhmä klo 14.30–15.30
Tervetuloa Zoomiin keskustelemaan turvallisessa ja
luottamuksellisessa ryhmässä, jota ohjaa vapaaehtoinen vertaistyöntekijä. Tarkoituksena on puhua mieltä
painavista asioista ja saada sekä antaa toisillemme tukea, voimia ja jaksamista arkielämän haasteisiin. Huom!
Viimeinen ryhmäkerta 12.7.

Koirakävelyä 6. ja 13.7. klo 15-15.45. Tule
mukaan koirakävelylle, jossa tehdään sopivan pituinen ja sopivan tahtinen kävelylenkki
koirien kanssa. Voit tulla mukaan ilman koiraa
tai koiran kanssa. Tapaamme Lilla Karyllin
pihalla. Kävelyä, rapsuttelua ja jutustelua.
Osallistuvien koirien tulee olla terveitä
sekä tulla toimeen toisten koirien kanssa.
Ilmoittaudu Vellon kautta tai Virpille p.
050 310 7981.

Jalkapalloa klo 15.30-17. Laaksolahden tekonurmella.
Rentoa pelailua höntsäilymeiningillä. Koutsina Kaide.

Kävelyryhmä Lilla Karyllista klo 16-17. Ilmoittaudu Vellon kautta tai Virpille p. 050 310 7981.

Keskiviikko
Olohuone-juttelutuokio klo 13-15 Avomielin-verkossa, Discordissa. Mukaan voit tulla videoyhteydellä,
äänellä, kirjoittelemalla tai tulla vain kuuntelemaan.
Friendship without borders Do you have an open
mind and wish to meet people of different cultures and
with different backgrounds? Do you enjoy discussion in
English? If you said yes, friendship without borders is a
group for you. We meet on Wednesdays at 15.15.
Note: Last time 14th July.
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Vello
Vello on palvelu jonka kautta voit ilmoittautua mukaan Emyn ryhmiin ja muuhun toimintaan. Vellon käytössä saat
apua työntekijöiltä, jos tarvitset! Vello-ilmoittautuminen on käytössä ryhmissä, joiden vieressä on Vello symboli.
Emyn Vello-listaukset löytyvät osoitteesta www.vello.fi/emyry. Pyydä tarvittaessa apua apua työntekijöiltämme!

Discord
Discordiin pääset mukaan helposti Emyn kotisivujen
etusivulta, www.emy.fi!

Zoom
Zoomin linkit löytyvät Emyn kotisivujen Ryhmätoiminta-sivuilta, osoitteesta www.emy.fi/ryhmatoiminta!

Perjantai

Torstai

Jooga klo 13-14.15 Zoomissa ja Valoemyssä
paikan päällä kolmelle joogaajalle! Ilmoittaudu Valoemyyn Vellon kautta. Emyn järjestämä
jooga on lempeää ja kaikille sopivaa. Joogaa
varten pue yllesi mukavat ja joustavat vaatteet. Huom!
Viimeinen kerta 16.7.

Olohuone-juttelutuokio klo 13-15 Avomielin-verkossa, Discordissa. Mukaan voit tulla videoyhteydellä,
äänellä, kirjoittelemalla tai tulla vain kuuntelemaan.
Rennolla meiningillä keskustelua kaikesta maan ja taivaan väliltä ja ehkä vähän sivustakin.
Ulkopelejä Lilla Karyllin pihalla klo 13.30.
Ilmoittaudu mukaan Vellon kautta tai
p. 050 310 7981.
1.7. Tikanheittoa
8.7. Mölkkyä
15.7. Petankkia
22.7. Sulkapalloa
29.7. Kroketti

Kävelyryhmä Lilla Karyllista klo 13-14. Ilmoittaudu Vellon kautta tai 050 310 7981. Kävelyä ja
juttelua.
Ulkokuntosali Lilla Karyllin piha-alueella perjantaisin klo 14-15. Ilmoittaudu Vellon kautta tai
Karille p. 050 367 2676.

Tie luovuuteen opintopiiri 3.6.-19.8. klo 15-16. Pidätkö
kirjoittamisesta ja haluat löytää piileviä luovia voimavarojasi eri elämän alueilla tai taiteilijana? Julia Cameronin
Tie luovuuteen on käytännöllinen harjoituskirja, jonka
12 viikon prosessissa rauhoitetaan mielen harhailevia
ajatuksia, synnytetään luovuuden virtausta ja toteutetaan unelmia. Jokaisella viikolla on oma teemansa ja
päivittäisiin harjoituksiin menee aikaa noin tunti. Jokainen tekee harjoituksensa yksin. Tavataan kerran viikossa
keskustellen teemoista ja kokemuksista etäyhteydellä
Zoomissa, viimeisellä kerralla 19.8. klo 15-16 Lilla Karyllissa. Voit osallistua ryhmätapaamisiin joka kerta tai vain
halutessasi. Kokoontumista ei ole 1.7. Ilmoittaudu mukaan Erjalle ja voit kysyä lisätietoja p. 050 310 7982 / erja.
karjalainen@emy.fi 3.6. mennessä.
Jalkapalloa klo 16-17.30 Keski-Espoon tekonurmella.
Leppoisaa pelailua höntsäilymeiningillä. Koutsina Kaide.
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Tuu messiin! -hanke (18-32 v.)
Kesä!
Kesän paras kuukausi, eli heinäkuu, tuo tullessaan (toivottavasti) lämpimia ilmoja, kesäisiä iltoja kavereiden
kanssa tai vaikka hyvän kirjan parissa ja kaikenlaista ulkona hengailua.
Heinäkuulle on suunnitteilla ainakin teemaistajaiset,
jossa hifistellään eri teemakuja. Ehkä innostumme myös
leipomaan jotain makeaa mukaan. Levyraati olisi tarkoitus järjestää ja luovaa kirjoittamista käynnistellään
pikkuhiljaa. Teen mielelläni myös erilaisia tietoisuus- ja
rentoutusharjoituksia extemporee. Tule kysymään lisää!
Discordissa on kuitenkin mahiksia kohtailla ja moikata
tyyppejä kesän ympäri! Heinäkuussa myös perjantain
Olotiloja pyritään pitämään, tarkista aukiolot aina suoraan Instagram ista tai Discordista.
Elokuussa palaillaan 16.8. kuvioihin ja katsotaan, mitä
keksitään syksylle! Tällä hetkellä vaikuttaisi siltä että,
jonkinlaiseen normaaliin voisi jo palailla, mutta pidetään kumminkin myös Discord megessä ja sumplitaan
mahdollisimman paljon erilaisia hybriditoteutuksia ryhmille. Näistä lisää elokuussa.
Hankkeen tyypit toivottelevat jo tässä vaiheessa hyvää
kesää kaikille teille, palaillaan syssymmällä!
p.s. tuossa vielä muutamia kuvia tästä ensimmäiseltä
puolelta vuodelta.
Olotiloissa tavataan, tai Discordissa (vielä hetken!)!
Artun ja Irenen tavoittaa puhelimella, whatsappista,
meilitse tai discordista, tiedot tuossa alla!
arttumessis#7884 puh. 050 312 5193
arttu.poyhtari(at)emy.fi
irenemessis#7646 puh. 050 310 7987
irene.merinen(at)emy.fi
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Iloa ja inspiraatiota Emyn taideryhmässä
Piirustusryhmä on kokoontunut Mika Pyhälammen
ohjaamana keväällä 2021. Piirustusryhmä toteutettiin
etäryhmänä Zoomin välityksellä. Ammattitaitoisen
ohjaajan vetämänä ryhmäläiset ovat innostuneet
rohkeasti kokeilemaan piirtämisen monenlaisia mahdollisuuksia sekä saaneet kokea piirtämisen positiivisia
vaikutuksia. Ryhmäläiset ovat kokeneet onnistumisia,
iloa, jakamista sekä itseilmaisun vahvistumista. Mika
on herätellyt meissä kaikissa luovuuden esille kannustavassa ja mukavassa ryhmässä. Vuorovaikutuksen,
kommunikaation ja ryhmäytymisen myötä ryhmäläiset
ovat saaneet kokea olevansa osa yhteisöä.
Vuorovaikutuksen kautta ryhmästä on muodostunut
kannustava ja innostava - jokaisella osallistujalla on
ollut oma, positiivinen vaikutuksensa. Ryhmäläiset
ovat heittäytyneet innolla mukaan piirtämisen luovaan
maailmaan hankkien itselle mm. piirustusvälineitä
ja rohkeasti kokeilemalla omaa luovaa ilmaisuansa.
Innostuksen ja osallistumisen kautta ryhmäläiset ovat
saaneet luovaa voimaa arkeensa, mikä auttaa arjessa
jaksamisessa. Ryhmäilmapiiri on ollut luottavainen omien töiden esittelylle muille ja nyt taidenäyttelyn järjestämiseen EMY:n kohtaamispaikassa Lilla Karyllissa.
EMY:n etäpiirustusryhmän näyttely järjestetään Lilla
Karylissä ajalla 1.7. – 30.9.2021. Nautitaan kaikki piirustusryhmäläisten hyvää tekevästä taiteesta.
Sivulla esittäytyvät taiteilijat:
Hevonen: Sanna Heikkinen
Perhonen: Mikko Poutiainen
Talo ja kuja: Irene Merinen
Elävä malli: Mika Pyhälampi
Veneet: Maik Varkki
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Kuvia Discordista
Kesäisiä kuvia Avomielin-verkon valokuvaus-kanavalta.
Kanavalle voi kuka tahansa käyttäjä lisätä omia valokuviaan.

Kanadanhanhia Keilaniemessä. Kuva Jukka R.

Päiväunilla. Kuva: Maikku

Kesähauveli. Kuva: Lucy

Kauniit suihkulähteet. Kuva: Sari H.

Nuottaniemen rannassa. Kuva Jukka R.
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Kuvia Discordista

Kyhmyjoutsenpariskunta poikasineen. Kuva: Jukka R

Kesän kukkanen. Kuva: Lucy
Kesäinen maisema. Kuva: Sari H.
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Kuulumisia Emyn puutarhalta
Puutarhalla ollaan oltu jo monta kuukautta hommissa,
mutta vasta näin kesämmällä alkaa paikka oikeasti kukoistamaan. Kesän edetessä palstalla kasvavat niin ihmiset kuin kasvitkin, ja kauden edetessä voimme saada
palstalta satoakin.
Sitä odotellessa tarjolla on kuitenkin hieman kuvasatoa.

Tiilistä rakennettu kasvispiraali.
Kärrytolkulla rikkaruohoja.

Rivit ojennuksessa!

Palstan yövartijat.
12

Emyläisten runoja
Lämmintä ja paistetta
Juhannus

Neitoperho lentoon ehti,
tuulessa se hiipi.
Maasta kuiski leskenlehti,
kuules täpläsiipi,
miltä näyttää maailmasi,
minne katse kantaa?
Näetkö sieltä tuttavasi
vaiko taivaanrantaa?

On niityllä menossa juhannustanssit
naisilla päässä kukkaiset kranssit
Jo haitari soittaa
ja aurinko loistaa
On juhannusjuhla niin riemuinen
Sinijärvet ne säihkyvät,
aallot ne läikkyvät
On juhannusjuhla.

Kyllä teidät kaikki nään,
vuokot, kukkatertut.
Ilmaan silti lentoon jään
niin kuin leppäkertut.
Lämmintä ja paistetta
ja kohta nurmen nukkaa.
Malta vielä hetkinen
niin tervehdin sun kukkaa.

Emylle: Tuula Viljasalo

Keskikesän rapsodia

Kimalainen vasussaan
kotiinsa kantoi mettä,
pörröisessä asussaan
ja joi sen päälle vettä.
Pohjoisesta etelään
kun päivä jälleen paistaa.
Kukat sekä perhoset
saa keskikesää maistaa.

Kevyt tuulenvire järven pinnalle
hennot sadepisarat
tekevät veteen siniseen renkaita
Niitä on ilo katsella
Keinuvalla laiturilla
kastaa varpaat veteen ja polskia
Sumu kattaa pian rannan kaislikon
nyt keskikesän 3. päivä on.

Emylle: Antti

Emylle: Tuula Viljasalo
Kukkiva toukokuun
Sylissä kukkivan toukokuun,
elää saa taas uudestaan.
Ajan sen, iloisen toukokuun,
aurinko saa kukkimaan.
Aurinko kultaisten muistojen,
lapsiaan muistaessaan,
paistaa myös ruusuille puistojen,
kukille pohjoisen maan.
Pohjoisen ruusuista minulle,
kaunehin on Suomenmaa.
Lämpimät terveiset sinulle,
edelleen saat kukoistaa.
Emylle: Antti

Haluatko runosi, taidettasi tai muita luomuksiasi
tiedotteeseen?
Lähetä ne meille viimeistään edeltävän kuun
15. päivänä!
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Emyn yhteistyökumppanien toimintaa
Ruoka-apua arkeen
Espoon ruoka-avusta löydät ajantasaista tietoa
parhaiten: ruoka-apu.fi.

Naapuruustalo Matinkylä
(ent. Asukastalo Kylämaja) on kaikille avoin kohtaamispaikka ja toimintatila Espoon Matinkylässä. Tarjoamme tukea, ohjausta ja neuvontaa
suomen, arabian, somalin ja englannin kielellä.
Tarkista aukiolomme soittamalla tai kotisivuiltamme! Matinkatu 7, Talon puhelin: 050 4303
112
www.facebook.com/naapuruustalomatinkyla

Raitin Pysäkki
Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09–510 2792
Pysäkki avaa oviaan kesäkuussa!
Pysäkki avoinna arkisin klo 9-13. Ma
ja pe puuro klo 9. Ti ja to elintarvikejakoa klo 12 ajanvarauksella

Tukea seurakunnista
Kaipaatko tukea elämäntilanteessasi?
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
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Kaikukortti on kortti, jolla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja Kaikukortti-verkostojen kulttuurikohteisiin. Kaikukortti on henkilökohtainen eikä 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 Emyssä ainakin Saara Arkimo, Virpi Guttorm ja Katja Kuvaja Adolfsson. Sovithan oman korttisi hakemiselle ajan ottamalla ensin yhteyttä. Kaikukortin käyttämiseen tärppejä löydät: emy.fi.

Saara Arkimo puh. 050 312 5192 saara.arkimo(at)emy.fi
Virpi Guttorm puh. 050 310 7981 virpi.guttorm(at)emy.fi
Katja Kuvaja Adolfsson puh. 050 310 7980 katja.kuvaja_adolfsson(at)emy.fi
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