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Kohtaamispaikka 
Lilla Karyll
Pappilantie 7,  Espoon keskus
p. 050 310 7986 
Lilla Karyll on yli 100-vuotias puu-
huvila aivan Espoon keskuksen sy-
dämessä. Lillasta löytyy muun mu-
assa asiakastietokone, päivän lehtiä, 
edullista kahvia ja juttuseuraa. Lillan 
yläkerrasta löytyy pieni kokoushuo-
ne, toimisto ja bändihuone.

Kohtaamispaikka 
Meriemy
Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09 863 2031
Meriemy sijaitsee kävelymatkan 
päässä Kivenlahden merellisistä 
maisemista, Ala-Kivenlahden os-
toskeskuksen kupeessa. Kävelyka-
dun varrella sijaitsevaan katutason 
kohtaamispaikkaan on helppo tul-
la moikkaamaan, lukemaan päi-
vän lehti kahvikupillisen äärellä ja 
osallistumaan talkoisiin tai erilaisiin 
ryhmiin.

Kohtaamispaikka ja
ryhmätila Valoemy
Maapallonkatu 8 E-F, Olari
p. 050 312 5193 
Valoemy on Emyn uusin kohtaamis-
paikka Olarissa. Valoemyssä on pal-
jon ryhmätoimintaa- ja tiloja, mutta 
myös avoimia ovia ja kohtaamispai-
kan peruselementit: kahvi, tee ja 
päivän lehdet. Valoemyssä on myös 
erilaisia pelimahdollisuuksia, aina 
perinteisistä peleistä konsoleihin ja 
VR-peleihin.

Yhdistys ja yhteystiedot
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo mentalhälsoförening EMF rf ) on mielenterveyskuntoutujien potilasyh-
distys. Tarkoituksenamme on yhdistää ja aktivoida Espoon ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveysongelmia ko-
keneita sekä herättää ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. 
Tarkoituksemme toteuttamiseksi järjestämme ryhmä-, opinto- ja työtoimintaa, tapahtumia, retkiä, leirejä ja matko-
ja 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 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 Johanna Virtanen
Toiminnanjohtaja  Kaj Järvisalo    p. 050 552 1049  kaj.jarvisalo(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
Hankekoordinaattori Erja Karjalainen   p. 050 310 7982  erja.karjalainen(at)emy.fi
Ohjaaja   Saara Arkimo   p. 050 312 5192  saara.arkimo(at)emy.fi
Ohjaaja   Katja Kuvaja Adolfsson  p. 050 310 7980  katja.kuvaja_adolfsson(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

Muistathan, että Emyn työntekijöille saa soittaa, jos 
yhtään tuntuu siltä! Olemme täällä sinua varten!
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Kevät keikkuen tulevi
Näin itseänikin viisaammat jo aikoinaan sanoivat ja maa-
liskuun osalta tämä menikin ihan nappiin. Tämä van-
haa perimää oleva sanonta onkin toiminut inspiraation 
lähteenä erityisesti runoille, joissa leikitellään keikku-
en tulevan kevään merkityksellä. Vielä kuitenkin odot-
telemme näissä runoissakin luvattuja lempeitä tuulia ja 
kukkaketoja, mutta varmasti niidenkin aika vielä koittaa. 
Onko sinulla joitain lempisanontoja tai loruja, jotka liit-
tyvät vuodenaikojen vaihteluun tai kalenterivuoden ta-
pahtumiin? Tai ehkä johonkin muuhun? Tai tykkäätkö 
kenties kirjoittaa itse runoja?
Tänä vuonna erityisesti kevään etenemiseen ja kesän 
tuloon kohdistuu paljon odotuksia ja toivoa. Aurinkoi-
set päivät saavat lumet sulamaan vauhdikkaasti ja val-
koisen hangen vetäytyessä näkyy jo vihertävän nurmi-
kon pilkahduksia. Linnut ilahduttavat minua suuresti 
konserteillaan, joita kuulen yhä useammin kevään ede-
tessä. Lintujen pirteä viserrys saa aamuisin askeleen ke-
venemään ja mielialani nousemaan. Arjessa, pienienkin 
positiivisten asioiden huomioimisella on suuri merki-
tys jaksamiselle. Pysähdyn ihastelemaan kaunista aurin-
gonnousua, oravan kiipeilyä puussa tai kuuntelemaan 
lintujen laulua. Pyrin tietoisesti näkemään asioissa, ti-
lanteissa ja uutisissakin hyvää, sillä nyt jos koskaan kai-
paamme hyvää ja myönteistä merkityksellisyyttä elä-
määmme. Tärkeää on myös ylläpitää toivoa; olemme jo 
vuoden verran toimineet erilaisten koronarajoitusten 
kanssa, välillä rajoitetummin ja välillä hieman vapaam-
min toimien. Olemme pärjänneet jo näin pitkälle - jak-
samme vielä: yhdessä.
Voimme kuitenkin olla läsnä etänä, verkossa ja puheli-
mitse. Olemme läsnä monia kanavia pitkin, kuuntelem-
me, autamme ja tuemme vaikeimman yli. Toisinaan mie-
timme niin paljon moderneja keinoja olla yhteydessä, 
että olemme unohtaneet vanha keinot, kuten kirjepos-
tin. Sain taannoin kirjeen ystävältäni. Ihan aidon käsin 
kirjoitetun kirjeen, jollaista en muista saaneeni moneen 
monituiseen vuoteen. Lupaan sinulle, että kirje oli mi-
tä mahtavin yllätys. Ystäväni oli varta vasten istunut alas 
kirjoittamaan minulle, ajatellen minua siinä hetkessä. 
Minä ainakin aion kirjoittaa kirjeen ystävälleni, tuokoon 
se hänelle yhtä paljon iloa lukiessa, kuin hänen kirjeensä 
minulle. Ehkä sinäkin voisit kirjoittaa ystävällesi kirjeen 
ja ilahduttaa hänen päiväänsä. Hymy tarttuu kirjeitsekin.

Kevätterveisin,
Arttu ja Katja 

Emyn kuulumisia

1.4. Pääsiäispaja

13.4. Filosofiaa ja musiikkia

13.4. Tietoisuuden kävely

15.4. Emyn kuukausikokous

19.4. Mindfulness- harjoituksia 
ahdistuneisuuteen

20.4. Money Mythbusters

21.4. Ateneum-etäkierros 

22.4. Rentoutusta ja hemmottelua 

30.4. Lillan keittiössä: Vappuherkkuja

30.4.  Vappukarkelot
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Palaute: tiedote(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/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 €/kalenterivuo-
si. Ilmestyminen: Kuukauden alussa, 12 krt/vuosi.
Aineisto on tervetullutta! Aineisto tulee toimittaa 
edeltävän kuukauden puoliväliin mennessä sähkö-
postitse tiedote(at)emy.fi tai postitse Lilla Karylliin.
Kansi: Sari H.
Lähetä aloitteesi, toiveesi tai ideasi Emylle
emy.fi -sivujen aloitelomakkeella tai aloite(at)emy.fi

Maaliskuun tärpit
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Katsausta menneeseen, suunta kohti tulevaa

Tätä kirjoittaessa Emyn sääntömääräinen kevätkokous 
on vielä edessäpäin, mutta huhtikuun tiedotetta lukies-
sa jo takanapäin. Kevätkokouksessa tultaneen hyväksy-
mään Emyn hallituksen käsittelemä toimintakertomus 
ja tilinpäätös vuodesta 2020. Käykääpä tutustumassa 
kotisivuillamme www.emy.fi/yhdistys.

Koronavuosi on kyllä ollut mahdoton vuosi. Vuosi on 
sisältänyt monenmoista taiturointia ja reagointia yllät-
tävissä käänteissä. Juuri jaoin yhden kävijämme kanssa 
kokemuksen, että meidän ihmisille nämä ajat ovat hy-
vinkin kohtuuttomat. Vielä vaan pitäisi jaksaa, jaksaa… 
Ehkäpä kesä tuo jo rokotekattavuudessaan paluun 
johonkin normaaliin. Nyt kolme kohtaamispaikkaamme 
Lilla Karyll, Meriemy, Valoemy ovat olleet marraskuun 
lopusta lähtien suljettuina.

Viime maaliskuussa kun alkoi ensimmäinen koronasul-
ku, niin kohtaamispaikkojen sulkeuduttua ponnistim-
me digiloikkaan. Kevään ensimmäinen digihyppy oli 
vähän ehkäpä aloittelijan harjoitushyppy, kun vertaa 
nyt minkälaisella kattauksella, alustoilla ja välineillä tällä 
hetkellä toteutamme erilaisia etäkohtaamisia ja -ryhmiä 
verkossa. Ryhmiä on keskimäärin 4-6 per päivä niin 
Discord-alustalla kuin Zoomissa että Mieli ry Tukinetis-
sä. Perinteinen ryhmäpuhelukin toimii. Etätoimintaa on 
tarjolla niin ”perinteisen” Emyn kuin nuorten aikuisten 
Tuu messiin -kanavilla. 

Toive ja tavoite on, että kun kohtaamispaikat aukeavat 
lähikontaktein, niin osa ryhmistä jää toimimaan etäryh-
minä ja että kehitämme osasta ”hybridi”ryhmiä, joihin 
on mahdollista osallistua lähellä että etäällä. Viime 
vuonna maaliskuussa lennosta avasimme Tuu messiin 
-hankkeen jo käytössä olleeseen Discord-kanavaan 
chatti- ja keskustelukanavan Virtuaaliemyn kaikkien 
käyttöön. Virtuaaliemy muuntui syksyllä pääkaupun-
kiseudun mielenterveysyhdistysten Avomielin-yhteis-
työn puitteissa Avomielin-verkoksi ja saimme Avomie-
lin-yhteistyöhön lisäksi mukaan Taiteen Sulattamon.

Samalla kun kohtaamispaikkamme sulkeutuivat ja 
kun tuota erilaista ehostus-, tuunaus-, kunnostus-, ja 
korjausvelkaa oli kertynyt kohtaamispaikkoihimme, 
niin osalla työntekijäporukallamme aloitimme kunnos-
tustoimet.

Kaikkien kohtaamispaikkojemme lattiat pestiin ja 
vahattiin. Valoemystä tutun käytännön, että ulkokengät 
jätetään narikkaan, otimme käyttöön myös Meriemys-
sä. Lilla Karyllissa ruokailutila kunnostettiin samoin 
erkkeri. Lillan olohuoneessa vaihdettiin huonekaluja. 
Toivottavasti nyt löydetyt kalusteet sopivat satavuoti-
aan talon henkeen.

Huonekaluja ja säilytystiloja on uusittu muutenkin 
laajasti. Lillan puulattiat hiottiin ja lakattiin. Yläkerran 
tasanteella, jossa aiemmin oli kirpputori, hylättiin tämä 
konsepti ja teimme siitä ”kesäkahvilan”. Yläkertaan vie-
vät puuportaat maalattiin sinisiksi ja portaisiin laitettiin 
liukuesteet. Ryömintätilojen ammottaviin aukkoihin 
teimme luukut.

Lillan olohuone, kesällä 2020.

Lillan yläkerran "kesäkahvio", kesällä 2020
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Meriemyssä wc-tila rempattiin kokonaan laatoituksi-
neen, uusi wc-istuin ja omana mittatilaustyönä tehty 
siivouskaappi. Meriemyn keittiön kalusteet uusittiin. 
Meriemyyn saatiin vihdoin myös astianpesukone ja 
liesituuletin.

Yhtenä uudistuksena olemme siirtyneet A4-ilmoitus-
tauluista pääasiassa sähköisiin infotauluihin. Koronan 
ehkäisynä hankin keväällä kaikkiin kohtaamispaikkoi-
hin Lifa Airin ilmanpuhdistimet vähentämään sisäil-
man mikrobipitoisuuksia, mutta uskon että allergikot 
jatkossa kiittävät näitä kohtaamispaikoissamme siite-
pölyaikoina. 

Kesäkuusta marraskuun loppuun kohtaamispaikat oli-
vat auki erilaisin rajoitetuin osallistumisin. Terassikahvio 
oli auki läpi vuoden. Kauklahden puutarhassa viljeltiin 
kesäkuusta syyskuun loppuun. Kesällä teimme run-
saasti erilaisia retkiä. Syyskuusta marraskuun loppuun 
toteutettiin Lillan ja Meriemyn talkoita sekä ryhmiä. 
Vuonna 2020 helmikuun talvileirin lisäksi pystyimme 
toteuttamaan kalastusleirin syyskuussa, mutta muuten 
leireilyt peruuntuivat.

Loppukeväälle ja kesälle on jo suunnitteilla leirejä, 
mutta antaako vielä valitseva pandemiatilanne näille 
mahdollisuuksia, jäänee nähtäväksi.

STEA – Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus – 
myönsi Emylle kevään 2020 erillishaussa Virtuaaliemyn 
kehittämiseen 18.000 euroa. Avustusrahoilla on han-
kittu erilaisia etätoimintaa edistäviä laitteita, ohjelmali-
senssejä ja atk-palvelua. Vuodelle 2021 jäi vielä käytet-
täväksi sellaiset reilu 8.000 euroa.

Emylle STEA:n avustusjako kuluvalle vuodelle 2021 on 
todella myönteinen ja hieno. Nuorten aikuisten Tuu 
messiin -hanke, joka on ollut kolmevuotinen kehi-
tyshanke vuosille 2018-2020 liitetään osaksi Emyn 
jatkuvaa kohtaamispaikkatoimintaa. Kohtaamispaikka-
toimintaa STEA avustaa tänä vuonna 334.000 eurolla 
ja ensi vuodeksi ohjelmoiduksi olisi 365.000 euroa. Tuu 
messiin -hankkeesta jäi vielä tälle vuodeksi käytettä-
väksi noin 74.000 euroa. Toiminnanohjaaja Artulle on 
hakusessa työkaveri vuoden loppuun saakka.

STEA:n avustama Samaan suuntaan -hankkeen vuosille 
2020-2022 aloitus siirtyi viime huhtikuusta syyskuun 
alkuun. Hanke jatkaa tänä vuonna järjestö-järjestö-
kaupunki yhteistyön kehittämistä 76.500 euron avus-
tuksella. Toiminnanohjaaja Tiinan perhevapaan ajaksi 
tuuraajaksi olemme saaneet rekrytoitua Erjan koordi-
noimaan hanketta eteenpäin. Paikka auki -hankkeessa 
oppisopimuksella lähihoitajaksi opiskelee työn ohessa 
ohjaajamme Saara ja hän valmistunee vuoden lopussa.

 

Korona sulkuineen heijastui Emyn toimintaan myös 
siltäkin osin, että ensimmäistä kertaa historiassa jäi 
käyttämättä STEA:n myöntämää avustusta kohtaamis-
paikkojen toimintaan - peräti noin 36.000 euroa. Pääosa 
selittyy leirien, ryhmien ja talkoiden keskeytymisillä. 
Lisäksi Emy tekee noin 36.000 euron ylijäämäisen tulok-
sen. Emy sai merkittävän yksittäisen lahjoituksen viime 
vuonna.

Toivon, että kyseenomaisilla avustuksien siirtymisillä 
ja ylijäämillä pystymme reagoimaan, loiventamaan 
mahdollisia avustuksien muutoksia tulevina vuosina. 
Rahapelaamiseen ja sen haittavaikutuksiin, sekä veikka-
usvoittovarojen määrään ja niiden käyttöön kohdistuu 
huomattavia paineita. Emy onnistui vaikeasta ajasta 
huolimatta toiminnassaan. Tästä kertovat STEA:lle 
toimitetut tuloksellisuusraportit. Käykää tsekkaamassa 
raportit www.emy.fi/yhdistys . Ihanaa muun muassa, 
että 34 uutta vapaaehtoistoimijaa löytyi mukaan viime 
vuonna toimintaamme.

Lilla Karyllin keittiössä etäryhmän tuotantotiimi koossa 
ennen ryhmän alkua. Vasemmalta videokamera, kokki 
Kari, muuten vaan kuvassa Kaide, chattilinjan houstaaja 
Tiia, mikrofoni-kauitinyhdistelmä ja Karin haastattelijana 
Eeva. Keittiössä valmistuu tällä kertaa perinteinen kinkku-
kiusaus.

Kaj Järvisalo
toiminnanjohtaja
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Ajankohtaista
Emyn kohtaamispaikat huhtikuussa kiinni!

Emy joutuu pitämään kohtaamispaikat kiinni ja lähitoi-
minnan katkolla. Tarjolla on kuitenkin laaja kattaus etä-
toimintaa ja meihin työntekijöihin voi aina olla 
yhteydessä. Pysytään turvassa ja terveinä yhdessä. 

Zoomissa murretaan rahamyyttejä! - Money Myth-
busters ti 20.4. klo 14.30–15.30

Onko sinullekin väitetty, että velat eivät vanhene 
koskaan tai että töihin ei kannata mennä, kun ulosot-
tomies vie kaiken? Tai että ulosottomies tulee ja vie 
tuhkatkin pesästä? Keskustelupalstoilla näkee usein 
esitettävän totena väitteitä, jotka ovat joko virheellisiä 
tai kyseenalaisia. Tule kuulemaan, miten asiat oikeasti 
ovat! Talous- ja velkaneuvoja sekä ulosoton edustaja 
oikaisevat talouteen, velkoihin ja ulosottoon liittyviä 
myyttejä. 

Zoom Vappukarkelot pe 30.4 klo 12

Mistä on hyvä vappufiilis tehty? Värikkäästä serpen-
tiinistä, makeasta simasta, rapsakasta tippaleivästä, 
musiikista rytmikkäästä, ilmapalloista värikkäistä ja 
naurusta helisevästä. Tule mukaan vapputunnelmaan!

Startti Emyn vapaaehtoiseksi pe 30.4. klo 15.30

Emyn tärkein voimavara on vapaaehtoistoiminta, 
ihmisten aito halu tehdä yhteiseksi hyväksi toinen 
toistaan tukien. Vapaaehtoistehtäviä on Emyssä mo-
nenlaisia. Mikä sinua kiinnostaisi? Tule mukaan Zoom-
tapaamiseen 26.4. klo 15.30. Emy tarjoaa osallistujille 
Ärräkahvin ja -pullan. 

Emyn kuukausikokous Zoomissa ma 15.4. klo 15

Emyn kuukausikokouksessa suunnitellaan yhdistyksen 
toimintaa. Käymme läpi aloitteita ja ideoita, joita voi 
esittää emy.fi sivujen kautta tai s-postitse: aloite@emy.fi.

Emy tarjoaa osallistujille Ärräkahvin ja -pullan. Ilmoittau-
tuminen Vellon kautta vello.fi/emyry tai p. 050 310 7981.

Filosofiaa ja musiikkia ti 13.4. klo 15

Aika ja ajallisuus: Kolme Zenonin paradoksia.

Muusikko ja tutkija Juho Laitinen esittelee 500-luvul-
la e.a.a. eläneen Zenon Elealaisen aikaa, paikkaa ja 
äärettömyyttä käsitteleviä paradokseja. Niiden yhtey-
dessä hän esittää Takehisa Kosugin ja Giacinto Scelsin 
sellosävellyksiä ja omaa musiikkiaan. Noin puoli tuntia 
kestävän esityksen lopuksi on mahdollisuus vapaaseen 
keskusteluun sen teemoista Zoomissa.

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!



7

AjankohtaistaAteneumiin Taiteilijoiden matkassa -etäopastus 
21.4. klo 13

Etäopastus vie osallistujat taideretkelle Suomen taiteen 
tarina -näyttelyn maailmaan, rikkaan kuvaohjelman 
kautta. Oppaan johdolla tutustutaan Ateneumin taide-
kokoelman keskeisiin teoksiin sekä taiteilijoihin, jotka 
opiskelun tai työskentelyn takia lähtivät matkaan niin 
kotimaahan kuin ulkomaille jo yli sata vuotta sitten. 
Matkanteko oli tuolloin vhidasta, ja etäopastuksellakin 
ehditään tutustua teoksiin rauhallisesti, pintaa syvem-
mältä. Missä Helene Schjerfbeck tekikään Toipilas-
teoksensa? Entä miten valmistui Albert Edelfeltin ihailtu 
maalaus? 

Ilmoittautumiset Vellon kautta. Tarvitsemme osallistu-
mislinkkiä varten sähköpostiosoitteesi. Mukaan mah-
tuu 20 ilmoittautunutta. Etäkierros kestää noin tunnin. 

Haluatko tulla kehittämään Emyn etuus- ja 
vaikuttamistoimintaa?

Jos olet kiinnostunut edistämään mielenterveyteen 
liittyviä asioita ja järjestämään tietopohjaisia tilaisuuk-
sia niin emyläisille kuin muillekin, tai sinulla on muita 
ideoita edistää mielenterveyskuntoutujien asemaa, 
ota yhteyttä: virpi.guttorm@emy.fi tai p. 050 310 7981. 
Olemme kokoamassa aktiivista, vaikuttavaa joukkoa! :)

Uusia tuulia Emyssä!
Tiina vanhempainvapaalle

Siitä on aikaa, kun olemme viimeksi kohdanneet kasvo-
tusten. Osa teistä tämän asian jo tietää ja osalle uutinen 
tulee tässä. Emyn toiminnanohjaaja Tiina Pajula jää äi-
tiysvapaalle pääsiäisestä 2021. Tiinan vauvaa odotetaan 
syntyväksi toukokuussa, joten 1.4. on Tiinan viimeinen 
työpäivä ennen vauvanhoitovapaita. Tiinan työtä Emyn 
Samaan suuntaan -hankkeeseen on palkattu luotsaa-
maan Erja Karjalainen. Tiina lähettää lämpimät terveiset 
ja sylin täydeltä toivoa jokaisen emyläisen kevääseen.

Erja aloittaa Emyssä!

Olen Erja Karjalainen ja aloitin juuri Samaan suuntaan 
-hankekoordinaattorina ja Emyn toiminnanohjaaja-
na. Jatkan Tiina Pajulan aloittamaa hanketyötä. Olen 
espoolainen hyvinvointiekonomi ja aikuispedagogi. 
Minua kiinnostavat kokonaisvaltainen hyvinvointi, 
yhteisöllisyys ja yhdessä oppiminen, luova ilmaisu, 
kulttuuri ja musiikki sekä tietoisuustaidot, joita olen 
opiskellut 15 vuotta. Uskon ihmisen lähes rajattomaan 
kykyyn oppia ja muuttua halutessaan. Yksi intohimois-
tani on paritanssi, ja tanssiyhteisö onkin toinen perhee-
ni. Omassa perheessäni on 2 aikuista luovaa lasta ja iso 
liuta sisaruksia.
Työtaustani on sairaalan tutkimuksessa, sote-palvelui-
den kehittämisessä, hallinnos-
sa sekä kouluttajana. Tutustuin 
Emyyn vapaaehtoistyön kaut-
ta, kun koulutin Virpin kanssa 
järjestöjen ohjaajia haastavissa 
ryhmätilanteissa, ja toimin vä-
hän aikaa myös hallituksessa. 
Tullaan mekin tutuiksi!
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Hyvinvointia huhtikuulle!

Tietoisuuden kävely 13.4. klo 16

Elämyskävely, jolla avataan kehoa ja aisteja ihmettele-
mään sisäistä ja ulkoista maailmaa. Lähtö Lilla Karyllin 
pihalta. Ilmoittaudu mukaan Vellossa.
Kävelyn alussa verrytellään kehoa ja yhdistetään liikkei-
siin kaikki aistit.
Kävelyn aikana tehdään erilaisia aistimis- ja tietoisuus-
harjoitteita omaan tahtiin. 
Tai vain ihmetellään elämää.
Kävelyn lopuksi voi vielä jäädä venyttelemään lihaksia 
lempeästi ja palauttavasti. 

Kehon ja mielen tasapainoharjoituksia 15.4. klo 
12–13

Teemme yhdessä erilaisia tasapainoharjoituksia sekä 
keholle että mielelle Lilla Karyllin pihalla.  Ilmoittautu-
miset Vellon kautta.
Mitä tasapainoisempia olemme, sitä paremmin pysym-
me pystyssä ja vakaana.  
Liikkeet ovet kaikille sopivia ja voidaan mukauttaa 
tarpeen mukaan.

Hemmottelu- ja rentoutushetki Zoomissa torstaina 
22.4. klo 12–13

Tule yhteiseen hemmottelu- ja rentoutushetkeen, jossa 
mm. ohjataan omatoiminen käsien hieronta. (Hieron-
nan voi tehdä käsivoiteen kanssa tai ilman. Pese kädet 
ja varaa pyyhe oheen.) Lopussa tehdään myös koko 
kehon pikarentoutus ja energisointi. 
Zoomissa

Tunne tunteesi!  Tunnetyöpaja Zoomissa 29.4. klo 
12–13

Sinulla on lupa ja oikeus tuntea kaikki tunteesi. Tunteet 
kertovat sinulle tärkeistä asioista. Käydään tunteita läpi 
ja mietitään, mikä on oma tapa käsitellä niitä. Kysytään 
miten voisi oppia luottamaan omiin tunteisiin ja tuntea 
olevansa turvassa niiden kanssa.

Mindfulness-harjoitteita “ahdistuneisuudesta 
rauhan tilaan” Zoomissa 19.4. klo 15–16

Tyyni mieli on rauhallinen ja seesteinen. Harjoitellaan 
mielen tyynnyttämistä hengityksen ja mielikuvien avul-
la. Nähdään mieli taivaana, jossa ajatusten ja tunteiden 
pilvet ajelehtivat. 
Tai merenä, jonka aaltoilevan pinnan alla vallitsee syvä 
rauha. Harjoitus voi kantaa, jos ahdistuneisuus myrsky-
ää.

Huhtikuussa opiskelijamme Irene tarjoaa erilaisia 
                  hyvinvointiteemaisia teemakertoja.
                                Tule sinäkin mukaan! 
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Tuu messiin! -hanke (18-32 v.)

Huhtikuu tuli ja etähommat jatkuvat, mutta toivon mu-
kaan pian päästään taas lähitoimiin takas ja Olotilat 
auki! Tuntuu oudolta, tässä ollaan oltu etähommissa, 
enimmäkseen itsekseen, täällä Valoemyssä jo neljä kuu-
kautta. Aika tuntuisi samaan aikaan menevän todella 
hitaasti ja nopeasti, ihan kuin istuisi jossain akvaariossa, 
ulkona vaihtuvat vuodenajat ja katselen niitä tässä ko-
neelta. Noh, eiköhän tämä tästä lähde lutviutumaan!

Sillä välin Discordissa tutut ryhmät ja Olotilat jatkavat, 
ja uusia tulee! Keväällä hankkeen hommissa pyörii opis-
kelija Elvi, joka hengailee myös linjoilla. Kevään muut-
tuessa, ehkäpä jo huhtikuussa, voidaan alkaa sumpli-
maan uudenlaisia ulkohommia! Heti kun lumet sulavat 
niin allekirjoittanut kaivaa fillarin naftaliinista ja alkaa 
sotkemaan eri mestoihin, suosittelen teillekin! Kuten 
aiemminkin, jos uusia ideoita tai toiveita nousee, olkaa 
yhteydessä!  

Discord pyörii ja Artun tavoittaa tarvittaessa sieltä (art-
tumessis#7884) tai puhelimella joko soittamalla tai 
WhatsAppista (050 312 5193) tai meilaamalla arttu.
poyhtari(at)emy.fi!
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Emyn etä- ja lähitoiminta huhtikuussa

    Maanantai
Toritelttailua klo 11-13 Lilla Karyllin pihalla. 
Emy tarjoaa grillimakkaraa ja kuumaa mehua. 
Mahdollisuus keskusteluun ja palveluohjauk-
seen työntekijän kanssa. 1. ryhmä klo 11-12 ja 2. 
ryhmä klo 12-13.  Mukaan voi ilmoittautua Vellossa tai 
soittamalla 050 310 7981. 

Levyraati klo 11 Avomielin-verkossa, Discordissa. Jo-
kainen saa valita yhden kappaleen sekä kommentoida 
ja arvostella kappaleen omien mieltymystensä mukaan.

Avoin ystäväryhmä klo 12 Zoomissa. Vaihtuvia teemo-
ja ja kuulumisten vaihtoa. Kaikki tervetulleita! 

Runoryhmä klo 13.30 Avomielin-verkossa, Discordissa. 
Luemme yhdessä runoista proosaan ja novelleista paki-
noihin. Tule mukaan juttelemaan tai vain kuulolle! 

Rentoutus ja meditaatioharjoituksia 
klo 17-18 Zoomissa. Tule hengähtämään hetkeksi! 
Tunnilla tehdään erilaisia rentoutus- ja meditaatiohar-
joituksia.

   Tiistai
 

Aamukahvit klo 9. Päivä käyntiin yhdessä  
leppoisasti keskustellen. Päivän puheenai-
neet, uutisotsikot, puuhavinkit ja mukavaa 
yhdessäoloa Zoomin välityksellä. Emy tarjoaa osallistu-
jille Ärräkahvin ja -pullan. 

Kävelyryhmä klo 16. Ilmoittaudu Vellon kautta 
tai suoraan Virpille p. 050 310 7981. Enintään 
5 osallistujaa. Kävelyä ja juttelua turvaväleillä, 
Emy tarjoaa kasvomaskit.

Peliryhmä klo 11 Avomielin-verkossa, Discordissa 
Peleinä Alias, tietovisa ja Skribblio, osallistujat valitsevat 
pelin ryhmäkerralle. 

Etäteatteriryhmä  klo 14-15.30 Zoomissa. Ryhmässä 
harjoitellaan ilmaisutaitoja ja kuunnelman tekoa teatte-
rikoulun opettajan ohjauksessa. 

Emy chat Tukinetissä huhtikuussa:

Keskustelua mielen hyvinvoinnista ja arjen asioista

• Joka tiistai klo 10-11.30

• Joka torstai klo 13.30-15

Mikä on Tukinet? Tukinetistä löydät palveluita, joiden 
tarkoituksena on ihmisen auttaminen, tuen tarjoa-
minen sitä tarvitseville ja kokemusten jakaminen. 

Tukinetin teemojen kautta voit tutustua sinua kosket-
taviin aiheisiin, osallistua ryhmächatteihin tai kahden-
keskisiin chatteihin, ottaa osaa ryhmäkeskusteluihin 
tai saada henkilökohtaisen tukihenkilön. Keskustelu 

helpottaa. https://tukinet.net/

MTKL Sykäys luovan kirjoittamisen pariin

Haluatko kirjoittaa, mutta et tiedä, kuinka aloit-
taisit? Iloisia uutisia – haaveesi on toteutettavissa!

Luovan kirjoittamisen kurssi järjestetään juuri 
siksi. Kirjoittaminen on hyvä keino käsitellä omia 

tunteitaan ja kokemuksiaan, ja kokeneen kirjailijan 
opastuksella pääset hyvään alkuun.

Kurssipäivät: ma 19.4. ja ma 26.4.2021
Kellonaika: 10.30 - 14.30

Ohjaajat: Kirjailija Tiina Martikainen ja Nina Tuittu, 
kulttuurituottaja, Mielenterveyden keskusliitto

Kenelle: Kaikille mielenterveysyhdistysten ihmisil-
le, jotka ovat kiinnostuneita luovasta kirjoittami-

sesta. Mitään aiempaa kokemusta ei tarvita.

Miten osallistun ja mitä se tarkoittaa: Tarvitset toi-
mivan nettiyhteyden, laitteen, jolla nettiin pääset 

sekä sähköpostiosoitteen.
Luovan kirjoittamisen kurssit järjestetään Teams-
alustalla, lähetämme sinulle sähköpostitse liitty-

mislinkin kurssipäivän aamuna.

Mukaan mahtuu: 20
Hae mukaan: viimeistään 8.4. kello 10 mennessä
Mahduinko mukaan: Kerromme sinulle viimeis-

tään 14.4. 

https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-
kurssit-koulutukset/tapahtumakalenteri/?id=4352
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   Torstai
 Lilla Karyllin keittiössä klo 10-12. Tule juttelemaan ja 
seuraamaan, mitä Lillan keittiössä kokataan! Avomielin-
verkossa, Discordissa.     

Olohuone-juttelutuokio klo 13 Avomielin-verkossa, 
Discordissa. Mukaan voit tulla videoyhteydellä, äänellä, 
kirjoittelemalla tai tulla vain kuuntelemaan.    

Tukiryhmä masentuneille klo 17-18.
 parittomien viikkojen torstaisin Zoomissa. Luotta-
muksellista keskustelua, tukea ja selviytymiskeinojen 
jakamista. 

    Perjantai
Piirustusryhmä klo 11 Zoomissa. Tule juttelemaan, 
piirtämään yhdessä tai vain seuraamaan. Tarvikkeina 
kynä ja paperia. 

Kävelyryhmä klo 13. Ilmoittaudu Vellon kautta 
tai suoraan Virpille p. 050 310 7981. Enintään 
5 osallistujaa. Kävelyä ja juttelua turvaväleillä, 
Emy tarjoaa kasvomaskit. 

Tunneryhmä klo 14.30-15.30 Zoomissa. Mikä 
fiilis? Tunneryhmässä keskustellaan tunteis-
ta. Opetellaan yhdessä tunnistamaan, sekä 
ymmärtämään tunteita ja pohdimme yhdessä keinoja 
tunteiden käsittelyyn ja ilmaisuun. 

Jooga klo 13-14.15 Zoomissa! Emyn järjestämä jooga 
on lempeää ja kaikille sopivaa. Joogaa varten pue yllesi 
mukavat ja joustavat vaatteet.

    Keskiviikko
Askartelua klo 11 Zoomissa. Mukaan voi tulla katsele-
maan ja höpöttelemään tai askartelemaan. Ryhmässä 
askarrellaan eri teemoista ja materiaaleista.

Tuolijumppa klo 12.30 Zoomissa. Kaiken   kuntoisille   
sopivaa   kehoa   virkistävää   tuolijumppaa   järjeste-
tään etänä Zoomissa. 

Olohuone-juttelutuokio klo 13 Avomielin-verkossa, 
Discordissa. Mukaan voit tulla videoyhteydellä, äänellä, 
kirjoittelemalla tai tulla vain kuuntelemaan.  

Hyvän mielen ryhmä klo 14–15
Tervetuloa Zoomiin keskustelemaan turval-
lisessa ja luottamuksellisessa ryhmässä, jota 
ohjaa vapaaehtoinen vertaistyöntekijä. Tarkoituksena 
on puhua mieltä painavista asioista ja saada sekä antaa 
toisillemme tukea, voimia ja jaksamista arkielämän 
haasteisiin.

Tsemppiä elämäntapamuutokseen klo 15.15-16.15 
parittomien viikkojen keskiviikkoisin Zoomissa. Ha-
luatko tukea elämäntapamuutokseesi? Tsempataan 
toisiamme kohti omia tavoittetamme. Keskustelua ja 

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

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

Zoom
Zoomin linkit löytyvät Emyn kotisivujen Ryhmätoiminta-sivuilta, osoitteesta www.emy.fi/ryhmatoiminta!
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Sami on Emyn vapaaehtoinen ja uudelleenkouluttau-
tumassa oleva diplomi-insinööri, joka on ollut Emyyn 
toiminnassa mukana jo jonkin aikaa. Hän oli kuullut 
Emystä kuntoutumisjaksollaan, ja kertoo olleensa enim-
mäkseen tapaamassa tuttuja ihmisiä, keskustelemas-
sa ja kahvittelemassa, vaikka joskus olikin vaikeaa tul-
la kohtaamistiloihin asti ja varsinaisen ryhmätoiminnan 
olleen hänen osaltaan aika vähäistä. Sami on myös ollut 
Emy:ssä harjoittelijana. 

Samin mielestä vapaaehtoistoiminta lähtee siitä, että 
kuntoutuu itse. Sami kertoo kipinän vapaaehtoistoimin-
taan olleen omat kokemukset vaikeista ajoista, jotka an-
tavat ymmärrystä ja näkemystä muiden ihmisten mie-
lenterveyden ja muiden asioiden haasteiden kanssa. 
Sami kertoo myös olevansa hyvä kuuntelija ja keskus-
telija, joten tukihenkilönä toimiminen oli luonteva va-
linta, kuten myös Emyn puitteissa toimivan kaveriporu-
kan perustaminen. 

Emyn kautta perustetusta kaveriporukasta Sami ker-
too, että kaikki ovat samalla viivalla, mutta hän kokee it-
se pystyvänsä oman kuntoutumisensa kautta olemaan 
aktiivisempi ja aktivoimaan muitakin. On aina mukava 
nähdä kaveriporukan ystäviä. Uutena asiana erityisesti 
tukihenkilönä toimimisesta hän kertoo  

Emyn vapaaehtoisen tarina: Sami

olevansa innostunut näkemään, miten prosessi etenee 
ja mitä vaikutuksia sillä on. Sami on myös vienyt Emyn 
kävijöitä ja henkilökuntaa retkelle Nuuksioon ja pitänyt 
auringonpaisteisen retkikeitinpäivän Lilla Karyllin pihas-
sa, jolloin ruoka laitettiin retkikeittimillä ja syötiin ulko-
na, ja molemmista muutkin ovat kertoneet erityisen ki-
voina kokemuksina.
 
Vapaaehtoistoiminnan hyvät puolet ovat Samista hyvän 
antamisesta tuleva jaettu hyvä fiilis ja jakamisen ilo, va-
paaehtoistoimintaan ryhtymisen matala kynnys, jonka 
vuoksi kuka vain voi tehdä sitä. Sami kertoo, että taval-
lisen ihmisen tavalliset taidot, kuten kuunteleminen ja 
toisen puheen ymmärtäminen ja puheeseen vastaami-
nen riittävät ja vievät todella pitkälle. Ryhmätoiminnan 
vetämisen hän näkee porukan mukana olemisena ja ih-
misten kanssa puheluna, jossa ei ole mitään jännitettä-
vää. Lisäksi Sami sanoo, että jos itsellä on ollut vaikeaa 
niin on hyvä muistaa, että moni on varmasti halukas ja-
kamaan niitä kokemuksia yhdessä, ja se on mitä hän ha-
luaa muistuttaa vapaaehtoistoiminnasta. 

Teksti: Maria Paananen

Samin ja muiden Emyn vapaaehtoisten tari-

noihin voit tu
tustua lisää 

Youtube-kanavalla emyespoo!
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Emyläisten runoja

Metsäretkellä

Ulkona hämärässä, katselen tähtiä.
Olen metsäretkellä.
Talven hämärässä.
Lunta puiden oksilla ja ”pläts”
Lumihiutaleita kasvoilla.
Hämärtyvässä illassa katson tähtiku-
vioita.
Auringon ensisäteet värjäävät
ja valaisevat taivaanrannan.
Tähtikuviot peittyvät
ja olen valmis uuteen päivään.

Emylle: Anne

Maaliskuu ja kevääntulo

Maalarin sivellin maalaa
ohuin värein auringon keltaista ja so-
liseviin puroihin
sinistä ja hopeaa
on kevät tulossa
Tähän aikaan hitusen vihreä sävyjä
valkoista ja lumikiteiden kimmellystä
vielä hetkisen aikaa
kestää talven taikaa
sulaa lumi ja karkottaa hallan
pian kukkivat sini- ja valkovuokot
kevät saa vallan

Emylle Tuula Viljasalo

Pääsiäisen aikaan

Pääsiäisen keltaiset, untuvaiset tipu-
set,
pörröiset kanan tipuset,
liikuvat tahdissa laulaen tsip, tsip, tsip.
Raeruohon istutan,
suklaamunat koriin asetan,
tipuset laulavat tsip, tsip, tsip.
Pajunkissat pajukossa, pian jo malja-
kossa,
pörröisiä nekin ovat, ihanaiset, so-
mat.
Herkuttelen mämmiä lusikalla, mai-
don ja sokerin kera.
Siinä vasta jälkiruoka makea.
On pääsiäisen aika.

Korona

Kaukana: Kauanko?
Lähellä: Tunnetko?
Hyväilen käsivarsiasi
ja laitan kädet ympärillesi: 
Halataanko?

(Tanssi) Mania

Ravistan ja itseäni heilutan,
yhtä aikaa kohellan.
Ravistan ja heilutan,
lantiota notkistan.
lös, alas taivutan,
nyt kokeilen ja uskallan.
Ravistan ja heilutan,
eteen taakse taivutan.
Askellan ja askellan.
Liike lähtee lantiosta,
se antaa Mulle voimia.
Lattia ja parketti
Ne ovat Mulle kiiltävä momentti.
Rotaatio ja kierre,
tanssin syvin olemus ja piirre.
Tanssin mania on tyyntä ja suvantoa.

Emylle: Anne

Haluatko runosi, taidettasi tai muita luomuksiasi tiedotteeseen? 

Lähetä ne meille viimeistään edeltävän kuun 15. päivänä!

Kevät saapuu

Taivas tummansininen
kuun kultainen pallo heijastuu
hopea pilven takaa
On kevättalvi luminen
lintujen viserrys riemastuttaa,
pian puhkeavat vihreät hiirenkorvat 
koivuihin
nousevat sini- ja valkovuokot
alta lumen valkoisen.

Emylle: Tuula Viljasalo
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Emyn yhteistyökumppanien toimintaa

  Ruoka-apua arkeen
Espoon ruoka-apu asioista löydät ajantasaista 
tietoa parhaiten: ruoka-apu.fi.

 Tukea seurakunnista
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

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09–510 2792
Avoinna normaaliaikana
arkisin klo 10-14

Raitin Pysäkillä on tavallinen päi-
vittäinen toiminta toistaiseksi 
katkolla.

(ent. Asukastalo Kylämaja) on kaikille avoin koh-
taamispaikka ja toimintatila Espoon Matinky-
lässä. Tarjoamme tukea, ohjausta ja neuvontaa 
suomen, arabian, somalin ja englannin kielellä. 
Matinkatu 7, Talon puhelin: 050 4303 112 
www.facebook.com/naapuruustalomatinkyla

 Raitin Pysäkki

  Naapuruustalo Matinkylä
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Kaikukortti on kortti, jolla voi hankkia maksuttomia pääsy-
lippuja ja kurssipaikkoja Kaikukortti-verkostojen kulttuuri-
kohteisiin. 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 kurs-
sipaikkoja 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 hakemi-
selle ajan ottamalla ensi 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



Pappilantie 7
02770 Espoo


