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Kohtaamispaikka 
Lilla Karyll
Pappilantie 7,  Espoon keskus
p. 050 310 7985 
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. 050 471 7774
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
Ohjaaja   Irene Merinen         p. 050 310 7987  irene.merinen(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!

Huomiothan kohtaamispaikkojen uudet puhelinnumerot!
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Emyn kuulumisia

8.6. Kaupunkilaishiiri ja maalaishiiri-
kuunnelman julkaisu

10.6. Piirtämistä Lilla Karyllin 
puutarhassa

11.6 Anteeksiannosta energiaa

15.6. Repin-etäkierros Ateneumissa

17.6. Emyn kuukausikokous

17.6. Talous tasapainoon!

21.6. Esiintymisvarmuuden salaisuudet

21.6. Startti Emyn vapaaehtoiseksi

23.6. Retki Talomuseo Glimsiin

EMY-tiedote 6/2021
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: Jukka R.
Lähetä aloitteesi, toiveesi tai ideasi Emylle
emy.fi -sivujen aloitelomakkeella tai aloite(at)emy.fi

Kesäkuun tärpit
Kesä kutsuu ulkoilemaan!

Kesässä on mukavaa se, että toiminnot, joita talvella 
teemme sisällä voi kesäisin myös siirtää ulos. Läppäri, 
tabletti, kännykkä, käsityöt ja piirustusvälineet siirtyvät 
näppärästi parvekkeelle tai puutarhaan, jossa samalla 
voimme nauttia kesän lämmöstä, väreistä ja äänimaa-
ilmasta. Parhaimmillaan jopa ruuan voi laittaa ulkona, 
mikäli olosuhteet sen sallivat. Jos ei, voileivän voi pakata 
mukaan ja mennä metsään tai puistoon syömään. Eväät 
matkassa voi vaikka tehdä retken; metsässä samoilles-
sa voi kuunnella ja tunnistaa lintujen laulua, tai yrittää 
tunnistaa erilaisia kasveja, joita matkan varrelle osuu. 
Matkaan voi pakata mukaan kasvi- tai lintukirjan – van-
hempikin käy, joista kasveja voi yrittää tunnistaa. Kuinka 
monta sinä tunnistat?

Tätä kirjoittaessa meitä hellii (tai kiusaa, miten kutakin) 
ensimmäiset todella lämpimät päivät ja lämpömitta-
rit kutittelevat hellerajaa. Aurinko ja lämpimät päivät 
houkuttavat suunnittelemaan retkiä ja ohjelmaa ulkona 
toteutettavaksi. Erilaisia monipuolisia toimintoja onkin 
ohjattu ulos kohtaamispaikkojen lähiympäristöön, ja kä-
velyryhmien lisäksi hyödynnämme Espoon ulkoliikunta-
mahdollisuuksia.

Tervetuloa takaisin kohtaamispaikkoihin! Kesäkuussa 
avaamme jälleen kohtaamispaikkojamme, ryhmäkokoja 
rajoittaen, hygieniaa ja turvavälejä kunnioittaen. Muis-
tettava kuitenkin on, että tilanne saattaa nopeastikin 
keikahtaa huonompaan suuntaan, jolloin on reagoitava 
sen mukaisesti ja mahdollisesti ovet pysyvät jälleen sul-
jettuina. Käymään pääsee ennakkoon ilmoittautumalla 
Vellon kautta.

Kesäterveisin,

Katja ja Arttu
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Ihmisten erilaisuus ja yhteistoiminta

Ihmisten erilaisuus koskettaa kaikkia ihmisiä eri elämän-
vaiheissa kuten työelämässä, opiskelussa, harrastuksissa, 
perheen ja ystävien kesken sekä kaikissa kohtaamisissa. 
Erilaisuudesta on hyötyä yhteistyössä, mutta miten yhteis-
työ onnistuu? 

Yksilöt voivat olla erilaisia hyvin monen tekijän suh-
teen. Tällaisia ovat esimerkiksi persoona, koulutus, 
perhesuhteet, elämänvaihe, ikä, terveys, kiinnostukset, 
kokemukset, vahvuudet, kulttuuri, älykkyys, osaami-
nen, rytmi jne. Joku voi tehdä hyvin nopeasti päätöksiä 
ja oppia uutta helposti, ja toinen harkitsee pidempään 
tai vastustaa muutosta. Joku viihtyy hiljaisuudessa ja 
itsekseen, joku saa energiaa vauhdista tai muista ihmi-
sistä. Yhteistyössä erilaisuus on rikkaus ja mahdollisuus 
tehdä vaativampia, monimutkaisempia ja laajempia 
kokonaisuuksia. Siksi erilaiset verkostot ovat tehokkaita 
ja suosittuja. Yhteistyö on mahdollisuus oppia uusia 
tietoja tai toimintatapoja tai jopa asenteita ja ajattelu-
tapoja. 

Miten sitten voi löytää yhteyden erilaisen ihmisen kans-
sa tai uudessa ryhmässä? Peilaan tässä itselle tuttuihin 
improvisaatioteatteriin ja paritanssiin, joissa heittäy-
dytään nopeasti uuteen tilanteeseen usein tuntemat-
tomien ihmisten kanssa ja paria vaihtaen. Näissä ei 
tiedetä ennalta tarkasti, mitä ollaan tekemässä, kenen 
kanssa toimitaan tai millainen on lopputulos. Näissä 
on perustana rakentava vuorovaikutus, toisten ide-
oista jatkaminen, onnistumaan auttaminen ja virheitä 
salliva ja kokeiluja suosiva ilmapiiri. Yhteyttä muihin 
lisää mielestäni myös vahva yhteys itseemme, oman 
itsensä hyväksyminen, ja hyväksyvä tietoinen läsnäolo. 
Tällaisessa arvostelemattomassa tilassa yhteyttä eivät 
häiritse rajoittavat tai määrittävät ajatukset tai mennei-
syyden kokemukset, vaikka toisen erilainen toimintata-
pa voisi yllättää. 

Erja Karjalainen

Yhteys itseen voi löytyä hiljaisuudessa, luonnossa, 
kehollisessa harjoitteessa, meditaatiossa tai vaikkapa 
rakkaan harrastuksen parista tai opiskellessa uutta asi-
aa. Näissä olemme yleensä vahvassa läsnäolon tilassa. 
Yhteyttä toisen kanssa voi myös helpottaa jokin yhtei-
nen asia. Se voi olla hengityksen tai puheen rytmi, kieli, 
yhteinen kokemus tai kiinnostus tai yhteiseen tekemi-
seen keskittyminen. Yhteyttä lisää utelias suhtautumi-
nen ja halu oppia tuntemaan toinen, taito kuunnella 
ja kysyä kiinnostavia kysymyksiä. Yhteys voi syntyä 
helpostikin, kun keskittyy hetkeksi siihen toiseen niin, 
että ei määritä tai arvioi tätä lainkaan, vaan on avoin 
toisen ainutkertaisuudelle. Läsnä olevan ja kuuntelevan 
ihmisen kanssa on yleensä mukava tehdä yhteistyötä. 
Lisäksi arvostelemattomasta läsnäolosta on hyötyä 
jatkuvissa muutoksissa, kun toimintaa tai työvälineitä 
kehitetään tai ryhmissä ihmiset vaihtuvat. 

Läsnäolotaitoa tukee anteeksi anto itselleen ja muille. 
On helpottavaa, kun voi vapauttaa itsensä jostakin, 
joka on voinut tapahtumahetkellä satuttaa, mutta on jo 
menneisyyttä. Jos elää mielessään usein saman raskaal-
ta tuntuvan kokemuksen voi se lisätä kehon ja mielen 
stressitilaa turhaan. Tutkitusti anteeksianto laskee 
stressitasoja ja tukee itsearvostuksen ja parempien ih-
missuhteiden luomisessa, joten se on hyödyllinen taito 
myös ryhmissä. Niissä emme aina voi välttyä erilaisuu-
den aiheuttamilta ristiriidoilta. On myös hyvä muistaa, 
että muutos ja jonkin asian oivaltaminen voi tuntua 
ensin epämukavalta. 

Moni kokee ryhmään kuulumisen merkityksellisenä 
ja saa siitä voimaa ja jopa uusia mahdollisuuksia. On 
tärkeää, että ryhmässä keskitymme mahdollisuuksiin ja 
tavoitteisiin jonkin poikkeaman sijasta. Ryhmäkin voi 
olla ainutlaatuinen sen jäsentensä luoma kokonaisuus. 
Olisi hyvä, jos jokainen voisi tuoda omaa parastaan 
siihen ja olla luomassa yhdessä jotakin merkityksellis-
tä. Haastavissa hetkissä, joita ryhmissä mahdollisesti 
tulee, voidaan pitää hetki taukoa, pysäyttää jumiutunut 
ajatus tekemällä välillä jotakin muuta, ja pyrkiä löytä-
mään taas aito läsnäolon tila, jotta luovuus pääsee taas 
virtaamaan. 
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Ryhmää tukee läsnäolon ja rennon ilmapiirin lisäksi 
yhteisesti jaetut arvot, jotka luovat pohjaa mielekkäälle 
toiminnalle. Yhdessä tekeminen, toisten tuntemaan 
oppiminen ja jatkuva vuorovaikutus synnyttävät luot-
tamusta. On myös hyödyllistä ymmärtää, että ryhmä 
on jatkuvassa muutoksessa alun tunnustelevasta 
ilmapiiristä tai jopa kaaosmaisuudesta vakiintuneiden 
käytänteiden myötä pysyvään toimintaan ja näiden vä-
lillä. Kun vasta opitaan tuntemaan toisiamme voi tulla 
rooliristiriitoja tai epäselvyyksiä. Siksi ryhmän toimin-
nalle on tarpeen luoda pysyviä rakenteita viestinnän ja 
vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi. Yhteiset tavoit-
teet ja niistä keskustelu ovat yhteistoiminnan perusta. 

Psykologinen turvallisuus, kiitollisuus ja positiiviset 
tunteet lisäävät ryhmässä viihtymistä ja yhteistyön 
onnistumista. Jokaisella ryhmän jäsenellä on osaltaan 
mahdollisuus ja vastuu luoda niitä, vaikka ohjaavassa 
tai johtavassa roolissa olevalla onkin niiden syntyyn 
suurin vaikutus. Keskinäinen luottamus on välttämä-
töntä toimivan ryhmän onnistumiselle. Luottamusta 
voi myös jokainen jäsen lisätä osoittamalla itse luot-
tamusta muihin. Luottamuksen kokemus on henkilö-
kohtainen ja se voi tarkoittaa eri kulttuurista tuleville 
eri asioita. Luottamus on sekä tunne- että järkiperäistä. 
Vaikka se voi vaatia pitkän ajan rakentuakseen voi se 
myös rikkoontua nopeasti. Luottamus ilmenee ulos 
päin puheessa, ilmeissä, katseessa, äänen sävyssä ja 
halukkuudessa toimia yhdessä. Yhteinen tekeminen 
ja siinä onnistuminen lisäävät luottamusta ja uusia 
yhteistyömahdollisuuksia ihmisten välillä. Onnistumi-
sen kokemukset ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus taas 
virittävät hyvän olon tunteita ja onnellisuutta. 

Anteeksianto-teemaa avataan pienryhmässä kes-
kustellen perjantaina 11.6. klo 12-13 Villa Ap teekin 
huvimajassa, Pappilantie 5. Lämpimästi tervetuloa. 
Katso tarkemmat tiedot tapahtumakalenterista.
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Ajankohtaista

Kesäkuussa avaamme varovasti 
kohtaamispaikkoja!

Emy avaa kohtaamispaikkansa maanantaina 7.6.2021 
rajoitetuin osallistujamäärin ja erityistä terveysturval-
lisuutta huomioiden: ilmoittautumiset kohtaamispaik-
koihin vello.fi/emyry kautta, rajoitetut osallistujamäärät 
päivittäin, käsihygienia, etäisyyksistä huolehtiminen ja 
kasvomaskipakko.

Jos Suomen hallituksen, aluehallintoviraston tai pääkau-
punkiseudun koronakoordinaatioryhmän ohjeistukset 
ovat muuttuneet avaamishetkeen mennessä tiukem-
miksi, niin kohtaamispaikkojen sulku jatkunee.

• Lilla Karyll on avoinna arkisin klo 9.30-11.30 ja 13-15.
Osallistujamäärä molemmissa vuoroissa 8 osallistujaa.
Ilmoittaudu Vellon kautta tai soita Lilla Karyllin puheli-
meen p. 0503107985.

• Meriemy on avoinna arkisin klo 9.30-11.30 ja 13-15.
Osallistujamäärä molemmissa vuoroissa 6 osallistujaa.
Ilmoittaudu Vellon kautta tai soita Meriemyn puheli-
meen p. 0504717774.

• Valoemy on avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja per-
jantaisin klo 12-14.
Osallistujamäärä 8 osallistujaa.

Kohtaamispaikat ovat suljettuna viikonloppuisin sekä 
juhannusaattona pe 25.6.

Tule lipaskerääjäksi Pieni ele -vaalikeräykseen
Emy hakee vapaaehtoisia Pieni ele -vaalikeräykseen
vaalipäivänä sunnuntaina 13.6.2021 Espooseen. Vapaa-
ehtoiset työskentelevät äänestyspaikalla Pieni ele
-keräyspisteellä ja huolehtivat keräyslippaasta. Lisäksi
vapaaehtoiset hymyilevät, tervehtivät ja kiittävät lah-
joittajia. Emyn vapaaehtoiset saavat kiitokseksi ateria- ja 
matkakorvauksen. Emyn vastuulla ovat seuraavat
äänestyspaikat, koulut: Latokasken koulu,
Lagstads skola, Mankkaan koulu, Mattlidens skola,
Opinmäki, Ymmerstan koulu, Meritorin koulu. Ota
yhteys Kaj Järvisaloon p. 050 5521049. Käytä ääntäsi ja
vaikuta Espoon toimintaan ja palveluihin.
Kuntavaalit ovat sunnuntaina 13.6.2021 ja ennakkoää-
nestys kotimaassa 26.5.–8.6.2021.

Rentoa piirtämistä to 10.6. klo 15 Lilla Karyllin pihalla, 
välineet saat Emystä. Piirrämme valitsemiamme ulko-
kohteita lyijykynällä. Voit keskittyä piirtämään pienem-
män yksityiskohdan luonnosta, tai tehdä maisemapiir-
roksen. Ilmoittaudu mukaan Vellon kautta tai Katjalle p. 
050 310 7980.

Anteeksiannosta energiaa pe 11.6. klo 12-13 Villa Ap-
teekin huvimajassa, Pappilantie 5. Keskustellaan pien-
ryhmässä anteeksiannon terveyshyödyistä ja miten sitä 
voi oikeasti toteuttaa. Ilmoittaudu Vellossa

Kaupunkilaishiiri ja maalaishiiri - ti 8.6. klo 15 Emyn 
Etäteatteriryhmän kuunnelman julkaisutilaisuus. Etäte-
atteriyhmän keväällä valmistunut kuunnelma julkais-
taan Zoomissa. Kuunnelman pituus on n. 10 minuuttia 
ja se on suunnattu koko perheelle, myös pienille lapsille. 
Tervetuloa!

Talous tasapainoon! – Jutellaan rahasta to 17.6 klo 
15-16 Zoomissa. Mietityttääkö oma talous? Ammottaa-
ko lompakko tyhjyyttään loppukuusta? Tipahteleeko 
postiluukusta perintäkirjeitä?
Älä murehdi raha-asioita yksin, vaan tule kuulemaan 
ideoita ja keskustelemaan! Paikalla talous- ja velkaneu-
voja sekä ulosoton edustaja.

Emy lähtee Ateneumiin: Ilja Repin – etäopastus 15.6 
klo 14–14-45
Ilja Repin on aikansa merkittävin venäläinen taiteilija ja 
myös suomalaisten rakastama. Repin tunnetaan ennen 
muuta psykologisen ihmiskuvan ja venäläisen kansan-
kuvauksen mestarina. Opastus ei kierrä näyttelysaleissa, 
vaan opas esittelee teemoja ja teoksia kuvaesityksen 
avulla.
Opastus ohjataan Teams-alustan kautta. Teams-sovel-
lusta ei tarvitse ladata: opastukselle voi liittyä myös se-
laimen kautta. Ilmoittaudu mukaan Vellon kautta, sillä 
tarvitsemme osallistumistasi varten sähköpostiosoittee-
si, johon toimittamme Teams-kutsulinkin. Mukaan mah-
tuu max. 20 osallistujaa.

Emyn jalkapallotreenien aloituksesta on kyselty ak-
tiivisesti. Tällä hetkellä aikuisten ryhmäliikunnasta ei 
ole sellaista tietoa, että voitaisiin aloittaa fudistreenit. 
Treenit aloitetaan heti, kun on lupa käyttää Espoon kau-
pungin ulkoliikuntatiloja. Jalkapalloa tullaan pelaamaan 
kaksi kertaa viikossa. Pelaaminen on maksutonta ja pää-
asiana on hauskanpito.

Kesäkauden treenit kun mahdollistuvat:

• Laaksolahden tekonurmi maanantaisin klo 15.30-17

• Keski-Espoon tekonurmi torstaisin klo 16-17.30 (ei

treenejä juhannusaaton aattona to 24.6.).

Lisätiedot Kajlta, kaj.jarvisalo, p. 050 552 1049

SEURATKAA TIEDOTUSTA EMYN KOTISIVUILLA 
www.emy.fi
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Retki Glimsiin ke 23.6. Talomuseo Glims tarjoaa an-
noksen maaseudun rauhaa Espoon Bembölessä. Lähtö 
retkelle klo 10 Lilla Karyllin pihasta ja matkat kuljemme 
bussilla. Emy maksaa bussimatkat ja tarjoaa kasvomas-
kin. Palaamme retkeltä n. klo 14. Ilmoittautumiset Gli-
ms-retkelle vellon kautta tai suoraan Minnalle p. 050 310 
7983. Mukaan mahtuu max. 5 ilmoittautunutta.

Startti Emyn vapaaehtoiseksi ma 21.6. klo 15.30.
Emyn tärkein voimavara on vapaaehtoistoiminta, ihmis-
ten aito halu tehdä yhteiseksi hyväksi toinen toistaan tu-
kien. Vapaaehtoistehtäviä on Emyssä monenlaisia. Mikä 
sinua kiinnostaisi? Tule mukaan Zoom-tapaamiseen. 
Emy tarjoaa osallistujille Ärräkahvin ja -pullan.

Esiintymisvarmuuden salaisuudet ma 21.6. klo 14-
15.30 Lilla Karyllin puutarhassa Opitaan esiintymisrento-
utta lisääviä keinoja keskustellen. Ilmoittaudu Vellossa. 

Ajankohtaista

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!

Avomielin-lehden 2021 kirjoituskilpailu

Vuoden 2021 Avomieli-lehden teemana on huumori. 

Mitä huumori merkitsee sinulle? Miten se auttaa sinua 
arjessasi?
Oletko joskus kokenut, että huumorilla selvisit jostain 
vaikeasta tilanteesta?
Kirjoita omista lähtökohdistasi huumoriteemainen teks-
ti. Muodoltaan teksti voi olla vaikkapa artikkeli, haastat-
telu, arvio, essee tai runo. 
Tekstin pituus voi olla 3000–6000 merkkiä välilyön-
nit mukaan luettuna. Lähetä kirjoituksesi viimeistään 
30.6.2021 osoitteeseen avomielinlehti@emy.fi. Voit ha-
lutessasi lähettää myös useamman tekstin ja tekstiin 
sopivan kuvan (huolehdithan kuvan tekijänoikeuksista). 
Avomielin-lehden toimituskunta valitsee kilpailun voit-
tajat ja varaa oikeuden tehdä muutoksia teksteihin 
toimituksellisista syistä. Tekstin tulee olla ennen julkai-
sematon ja kirjoittajan oma. Voittajiin ollaan erikseen 
yhteydessä elokuun aikana. Voittajien tekstit julkaistaan 
laajan levikkeen Avomielin-lehdessä ja heitä muistetaan 
pienellä yllätyksellä. 

Kirjoittamisen iloa! 

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.

Haluatko tulla kehittämään Emyn etuus- ja vaikut-
tamistomintaa? Jos olet kiinnostunut edistämään 
mielenterveyteen liittyviä asioita ja järjestämään tieto-
pohjaisia tilaisuuksia niin emyläisille kuin muillekin, tai 
sinulla on muita ideoita edistää mielenterveyskuntoutu-
jien asemaa, ota yhteyttä Virpiin, p. 050 310 7981. Olem-
me kokoamassa aktiivista ja vaikuttavaa joukkoa!

Emyn kuukausikokous to 17.6. klo 16.15-17.15 Zoo-
missa. 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-
du Vellon kautta tai p. 050 310 7981.
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Kesäkivaa!

Tule mukaan Emyn uuteen kesäiseen pyöräilytapah-
tumaan! Tour de Emy on kiertoajelu Emyn eri pisteistä 
eri pisteisiin: kohtaamispaikka Lilla Karyll, Kauklahden 
puutarhalla, kohtaamispaikka Meriemy ja Valoemy. 
Etapeilla voit tutustua toimintaan, henkilöihin ja saa-
da hieman virvoketta matkalle. Kiertoajelu päättyy Va-
loemyyn, jossa tarjolla kevyttä purtavaa. Lähdemme 
yhdessä pyöräilemään Lilla Karyllin pihasta, Pappilan-
tie 7 pihalta kello 10 ja toisen kerran kello 12. Voit tulla 
osallistua etappiajoon mukaan myös matkan varrelta 
eri kohtaamispaikoista. Mukaan kannattaa ottaa juo-
tavaa. Ta pahtumaan voi myös osallistua ilman pyörää 
saapumal la kohtaamispaikkoihin tutustumaan tai moik-
kaamaan jo tuttuja. Lisätietoja Artulta 050 312 5193.

Kalastuksellinen saaripäivä keskiviikkona 9.6. klo 10-
15. Tule sinäkin mukaan! Espoon Nuottaniemen venesa-
tamasta pääsemme Stora Blindsundiin soutuveneillä, ta-
paaminen satamassa klo 9.30. Ohjelmassa on kalastusta, 
yhdessäoloa luonnonhelmassa ja yhteinen lounas.
Saaressa on myös saunomismahdollisuus, joten sau-
nakamppeet mukaan ken tahtoo. Saaresta pääsee pois 
joustavasti, mutta klo 15 paikkeilla viimeistään lopetel-
laan. Osallistujamäärä 8 osallistujaa. Ilmoittaudu Vellon 
kautta tai soita Lilla Karyllin puhelimeen p. 0503107985

Kesäleiri saaressa Emy järjestää jäsenilleen kesäleirin 
Stora Blindsundin saaressa Nuottaniemen edustalla ma 
28.6.- pe 2.7.2021. Saaressa on vanha pitsihuvila, sauna, 
tenniskenttä ja ulkovessat. Leirillä yövytään joko sisällä 
huvilassa tai teltassa ulkona. Ruoat ja muut järjestelyihin 
liittyvät askareet tehdään leirillä talkoohengessä. Leiri ei 
sovellu liikuntarajoitteisille. Leirin hinta on 45€/Emyn 
jäsen.
Hae mukaan leirille Vellon kautta (www.vello.fi/emyry). 
Lisätietoja Artulta p. 050 312 5193.

Ruusutarhan puistopiknik ke 16.6. klo 12-14
Nyyttikesti-piknik pidetään Lagstadin kotiseututalon 
(Vanha Lagstadintie 4) edustalla olevassa ruusupuu-
tarhassa. Tapahtumassa juhlistetaan mukavaa yhdessä-
oloa, monikulttuurisuutta, suomalaista kesää ja luontoa. 
Halutessasi voit ottaa mukaan pientä naposteltavaa 
jaettavaksi yhteiseen pöytään ja vesipullon. Piknikin jär-
jestävät Emy, Trapesa, Kalliola ja monet muut järjestöt 
yhteistyössä. Ilmoittautuminen Vellon kautta. Jos haluat 
tulla auttamaan järjestelyissä, ota yhteyttä Virpiin, p. 050 
310 7981. Tapahtuma järjestetään, jos kokoontumisra-
joitukset sallivat. Huolehditaan yhdessä turvaväleistä ja 
maskien käytöstä.
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Tuu messiin! -hanke (18-32 v.)

Kesä!

Toteutin uhkaukseni fillaroinnista ja fillariryhmästä! Kesä 
on kivaa aikaa liikkua pyörällä kaikkialle ja perjantai on 
hyvä päivä fillariryhmälle, joten nykyään geokätköilyn 
ja muun ulkoilun sijaan käydään sotkemassa ympäri 
Espoota, tuu megeen! Keskiviikkoinen ulkosaliryhmä 
tekee paluun eli keskiviikon höpinöiden sijaan käydään 
pumppaamassa rautaa.

Ehkä kuitenkin kivointa tässä kesässä on Olotilojen pa-
luu lähitoimintaan! Mukaan voi ilmoittautua Artulle, 
pidetään maskeja ja huolehditaan turvaväleistä mutta 
päästään kokoontumaan torstaista 10.6. klo 15 alkaen, 
ellei tule muutoksia koronatilanteeseen. Lähitoiminnan 
lisäksi on Olotila myös silti Discordissa ja sitä kautta voi 
myös tulla höpisemään.

Kesä tuo myös muita muutoksia hankkeeseen, sillä kesä-
kuun alussa meillä aloittaa Irene mun työparina! Tuossa 
alla on Irenen terkut teille! Tervetuloa megeen, Irene! 
Samoin uusi opiskelija, Raisa, aloitti kesäkuun alussa, 
tervetuloa sullekin!

Olotiloissa tavataan tai Discordissa!

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!

Hei! Nimeni on Irene Merinen ja olen Tuu messiin! -hank-
keen uusi työntekijä kesäkuun alusta alkaen. Ihan mah-
tavaa päästä mukaan ja tutustua teihin kaikkiin! 

Koulutukseltani olen lähihoitaja ja koulutettu hieroja. Li-
säksi olen opiskellut avoimessa yliopistossa mm. psyko-
logiaa ja luovaa kirjoittamista. Harrastuksiani ovat jooga 
ja koiran kanssa lenkkeily. Perheeseeni kuuluu mies ja 
kolme lasta, joista kaksi ovat jo muuttaneet omiin kotei-
hinsa sekä 5-vuotias cockerspanieli Bella. 

Luonto on minulle tärkeä voimavara. Kesässä on ihanaa 
se, kun ilma lämpenee ja pääsee luonnonvesiin uimaan. 
Pidän myös lukemisesta ja lautapelien pelaamisesta. 
Olen kotoisin Porvoosta, mutta asunut Espoossa jo koh-
ta seitsemän vuotta. Täällä asuvat myös äitini koiriensa 
kanssa ja kaksi pikkusiskoani perheineen.

Minulle tärkeitä arvoja ovat myötätunto ja ihmisten 
kohtaaminen juuri sellaisena kuin he ovat. Jokaisella on 
oikeus olla oma itsensä ja ilmaista itselle tärkeitä asioita. 
Elämästä tekee merkityksellisen omien lahjojen löytä-
minen ja jakaminen. Sellaisena koen myös Emyn toimin-
nan ja olen innoissani tästä uudesta mahdollisuudesta, 
jonka olen saanut. Kiitos ja tapaamisiin, Irene
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    Keskiviikko
Askartelua klo 11-12 Zoomissa. Mukaan voi tulla katse-
lemaan ja höpöttelemään tai askartelemaan. Ryhmässä 
askarrellaan eri teemoista ja materiaaleista. Tarvikkeina 
pääasiassa paperia, sakset ja liimaa.

Olohuone-juttelutuokio klo 13-15 Avomielin-ver-
kossa, 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. At first 
we will meet in Zoom, but as recommendations allow 
we shall gather up face to face. 

Emyn etä- ja lähitoiminta kesäkuussa

    Maanantai

Levyraati klo 11-12 Avomielin-verkossa, Discordissa. 
Jokainen saa valita yhden kappaleen sekä kommen-
toida ja arvostella kappaleen omien mieltymystensä 
mukaan.

Avoin ystäväryhmä ryhmäpuheluna klo 11-12. 
Ystäväryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka kokevat 
yksinäisyyttä ja haluavat tutustua uusiin ihmisiin. Jos si-
nulla ei ole mahdollisuutta tietokoneen käyttöön, tässä 
ryhmässä riittää, että käytössäsi on puhelin. Soitamme 
ryhmän aluksi osallistujille ja kokoamme ryhmäpuhe-
lun. Haluatko mukaan? Ilmoittaudu etukäteen Saaralle, 
p. 050 312 5192.

Avoin ystäväryhmä klo 12-13 Zoomissa. Vaihtuvia tee-
moja ja kuulumisten vaihtoa. Ryhmä kokoontuu 21.6. 
saakka. Kaikki tervetulleita! 

Hyvän mielen ryhmä klo 14.30–15.30
Tervetuloa Zoomiin keskustelemaan turvallisessa ja 
luottamuksellisessa ryhmässä, jota ohjaa vapaaehtoi-
nen vertaistyöntekijä. Tarkoituksena on puhua mieltä 
painavista asioista ja saada sekä antaa toisillemme tu-
kea, voimia ja jaksamista arkielämän haasteisiin. Huom! 
Ei ryhmää 14.6.

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

   Tiistai
 

Aamukahvit klo 9-10. Päivä käyntiin yhdessä  leppoi-
sasti keskustellen. Päivän puheenaiheet, uutisotsikot, 
puuhavinkit ja mukavaa yhdessäoloa Zoomin välityk-
sellä.  

Peliryhmä klo 11-12 Avomielin-verkossa, Discordissa 
Peleinä Alias, tietovisa ja Skribblio, osallistujat valitsevat 
pelin ryhmäkerralle. 

Kävelyryhmä Lilla Karyllista klo 16-17. Ilmoit-
taudu Vellon kautta tai suoraan Virpille p. 050 310 
7981. Enintään 8 osallistujaa. Kävelyä ja juttelua 
turvaväleillä, Emy tarjoaa kasvomaskit.

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

Voimaa luonnosta -ryhmä klo 15.00-15.45 
Lilla Karyllin pihalla ja ympäristössä. 
Luontoharjoitusten avulla tuetaan 
hyvinvointia. Teemoina orientoitumi-
nen, rauhoittuminen, virkistyminen, 
voimaantuminen ja yhdessäolo. Kaikki 
mukaan nauttimaan luonnon hoitavasta voimasta. 
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  Torstai
Olohuone-juttelutuokio klo 13-15 Avomielin-ver-
kossa, Discordissa. Mukaan voit tulla videoyhteydellä, 
äänellä, kirjoittelemalla tai tulla vain kuuntelemaan. 
Rennolla meiningillä keskustelua kaikesta maan ja tai-
vaan väliltä ja ehkä vähän sivustakin.

Ulkopelejä Lilla Karyllin pihalla to klo 13.30 
14.30. Ilmoittaudu mukaan Vellon kautta tai 
Virpille p. 050 310 7981. Huolehdimme 
turvaväleistä ja tarjoamme maskin.
3.6. petankkia
10.6. tikanheittoa
17.6. krokettia 
24.6. mölkkyä

Tie luovuuteen opintopiiri 3.6.-19.8. 
klo 15 16.30. Pidätkö kirjoittamisesta 
ja haluat löytää piileviä luovia voima-
varojasi eri elämän alueilla tai taiteilija-
na? 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 ai-
kaa noin tunti. Jokainen tekee harjoituksensa yksin. 
Tavataan kerran viikossa keskustellen teemoista ja ko-
kemuksista (toistaiseksi etäyhteydellä, mahdollisesti 
myös Lilla Karyllissa). Voit osallistua ryhmätapaamisiin 
joka kerta tai vain halutessasi. 1.7. ei kokoontumista. Il-
moittaudu mukaan Erjalle ja voit kysyä lisätietoja 
p. 050 310 7982 / erja.karjalainen@emy.fi.

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

Kävelyryhmä Lilla Karyllista klo 13-14. Ilmoit-
taudu Vellon kautta tai Virpille p. 050 310 7981. 
Kävelyä ja juttelua turvaväleillä, Emy tarjoaa 
maskit. 

Ulkokuntosali Pappilantien piha-alueella per-
jantaisin klo 14-15. Ilmoittaudu Vellon kautta tai 
Karille p. 050 3672676. .

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!
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Emyn kuulumisia

Emyn puutarhalta hohoiii !

Kaipaatko mielekästä tekemistä mukavien ihmisten seu-
rassa? Entä pidätkö ulkoilmassa olemisesta kesäaikaan? 
Nyt olisi oiva tilaisuus toteuttaa molemmat ja tarttua ha-
raan. Emyn ja Espoon kaupungin yhteisellä Kauklahden 
puutarhalla on vielä muutama paikka vapaana. 

Tule ihmeessä kurkkaamaan ihan paikan päälle toimin-
taamme! Kauklahdessa ollaan, eli on myös helppo tulla. 
Elikkä varaa oma tutustumisaikasi niin katsotaan sinulle 
sopiva päivä.

Otathan yhteyttä! Minna Kettunen numeroon 
0503107983.

Tutustu harjoittelijaan Tarja!

Olen sosionomiharjoittelija EMY:ssä 10.5. - 16.7.21. Pi-
dän eläimistä, luonnosta ja joogasta. Mielenterveys ja-
sen ongelmat, aikuissosiaalityö sekä mielen toiminnot 
kiinnostavat minua. Nautin erilaisten ihmisten kanssa 
keskustelemisesta ja yhdessä touhuamisesta. 

Tapaat minut Emyssä ja ryhmissä. Päivystän Discordissa, 
olen mukana aamukahveilla, luontoryhmässä, askarte-
lussa ja friendship without borders -ryhmässä. Minut ta-
paa myös kävelyryhmissä sekä kesäulkopeleissä.

Puutarhapalstalla kasvatetaan ja rakennetaan.

Kävelyretkillä pääsee nauttimaan kesäisestä luonnosta. 
Kuva: Jukka R

Metsä kutsuu retkeilemään. Kuva Sari H.
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Emyläisten runoja

Haluatko runosi, taidettasi tai muita luomuksiasi 
tiedotteeseen? 

Lähetä ne meille viimeistään edeltävän kuun 
15. päivänä!

Lähiö

 

Valkoiset, vaaleansiniset posliinilinnut
palikkatalojen ikkunoissa

talojen, jossa seisovat jämptisti
omissa ryhmissään

havu- ja muiden puiden lomassa
Kiemurtelevat kadut,

mielikuvituksina kadun nimineen.
Joku kauppa kaiken keskellä,

josta voi hankkia päivittäisen elannon.
Siinä onni on.

Tuula Viljasalo

Kesää odotellessa

 

Jo puhkeaa vihreät silmut
pensaisiin,puihin

Auringonvalo lisääntyy,
monien kukkien puhkeaminen eloon säväh-

dyttää.
Pian lähestytään kohti kesää

Lämpö lisääntyy.
Ihmisten ilmeet,

kääntyvät hymyyn.

Tuula Viljasalo

Emyn piirustusryhmässä piirrettyjä 
pelargunioita/Mika Pyhälampi.
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Emyn yhteistyökumppanien toimintaa

 Ruoka-apua arkeen
Espoon ruoka-avusta 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
Pysäkki avaa oviaan kesäkuussa!
Pysäkki avoinna ma, ke, pe klo 9-13. 
Ma ja pe puuro klo 9. Ti ja to elintar-
vikejakoa klo 12 ajanvarauksella 

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

 Raitin Pysäkki

 Naapuruustalo Matinkylä



15

Kaikukortti on kortti, jolla voi hankkia maksuttomia pääsy-
lippuja ja kurssipaikkoja Kaikukortti-verkostojen kulttuu-
rikohteisiin. 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 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 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



Pappilantie 7
02770 Espoo


