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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 7986
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. 09 863 2031
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

Maaliskuun tärpit
3.3.

Aivoterveellinen arki.

5.3..

Kas kas kasviksia.

6.3.

Hetki itselle - mielen hyvinvoinnin
iltapäivä.

8.3.

Hyvän mielen kävely

11.3.

Marttakävely

12.3.

Soppaa ja sämpylää Zoomissa

15.3.

Mieli luonnossa - kävely

22.3.

Startti Emyn vapaaehtoiseksi

27.3.

Emyn sääntömääräinen
kevätkokous

29.3.

Vapaaehtoisten vertaistapaaminen
15.15-16.45 Zoomissa.

Kohtaamisia verkossa maaliskuussakin!
Katsellessani toimiston ikkunasta katseeni osuu väkisinkin räystäältä osuviin jääpuikkoihin ja auringonvalon
leikkiin niiden pinnalla. Sateenkaaren lailla heijastuvat
värit tuovat väkisinkin mieleen lempeän kesäsateen, aamukasteisen nurmen varpaissani ja lämpimän tuulen havisuttamassa puiden lehtiä. Tähän ajatusmaailmaan liittyi vahvasti mukaan tyyneys, rauha ja turvallisuus. Koska
kesä on ajatuksenakin vielä kovin kaukainen, palaan takaisin Apteekin toimistoon ja tähän hetkeen. Mielikuvamatkalle voi kuitenkin kuka tahansa lähteä missä tahansa. Mielimaisemat on helppo kuvitella ja siinä hetkessä
voi lähes tuntea sen tuomat aistimukset ääninä, tuoksuina tai tuntemuksina iholla. Mielimaisemassa vierailu
voi toimia rentoutushetkenä; parhaimmillaan rauhallisen maiseman kuvittelu alentaa sykettä, verenpainetta
ja hengitystiheyttä. Mielimaiseman kuvittelu voi myös
lieventää jännitystä ja stressiä. Ehkä tässä lempimaisemassa voi myös konkreettisesti mennä käymään ja antaa sen toimia voimavaralaturina. Viimeistää ainakin sitten, kun se on terveysturvallisesti jälleen mahdollista.
Ryhmien kautta avautuu myös ovia erilaisille ajatusmatkoille ja toiminnalle. Ryhmissä on erilaisia vaihtuvia teemoja ja olet tervetullut mukaan, vaikka haluaisit vain
kuunnella taustalla. Emyn toiminta jatkuu maaliskuussakin jo tuttuun tapaan, sillä toiveista huolimatta emme vieläkään pääse kohtaamispaikkoja avaamaan. On
ollut hienoa huomata, että etäryhmiin löytää kuitenkin
nyt yhä useampi osallistuja ja uusia osallistujia rohkaistuu mukaan viikoittain. Mikäli tarvitset ryhmiin osallistumiseksi teknistä apua, ota rohkeasti yhteyttä työntekijöihin. Meistä jokainen auttaa mielellään.

EMY-tiedote 3/2021
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 €/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: Sari H.
Lähetä aloitteesi, toiveesi tai ideasi Emylle
emy.fi -sivujen aloitelomakkeella!

Maalisterveisin,
Arttu ja Katja
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Hetki itselle - mielen hyvinvoinnin iltapäivä

Ajankohtaista

Lauantaina 6.3.2021 klo 13–14.30 järjestetään etätilaisuus Hetki itselle - mielen hyvinvoinnin iltapäivä.
Tutustumme tietoisuustaitoihin alustuksen ja harjoitusten kautta. Esiintymässä diplomihuilisti Jenny Pajula.
Ilmoittaudu mukaan 4.3. mennessä: Tilaisuuden järjestävät Emy & Espoonlahden seurakunta

Emyn kohtaamispaikat maaliskuussa kiinni!
Emy joutuu pitämään kohtaamispaikat kiinni ja lähitoiminnan katkolla. Tarjolla on kuitenkin laaja kattaus etätoimintaa ja meihin työntekijöihin voi aina olla
yhteydessä. Pysytään turvassa ja terveinä yhdessä.
Emyn kevätkokous
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry kutsuu jäsenistönsä yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen
lauantaina 27.3.2021 klo 13 kohtaamispaikka Meriemyyn (Merenkäynti 3, Kivenlahti) tai mahdollisuus
osallistua etänä myös Zoomissa. Kokouslinkki löytyy
www.emy.fi -sivuilta.
Kokouksessa on kahvitarjoilu, tervetuloa!
Kevätkokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitellään Emyn tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2020. Toimintakertomukseen voi tutustua ennakkoon 22.3. lukien Emyn kotisivuilla emy.fi /yhdistys.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille
vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään muut asiat.
8. Päätetään kokous.

Vapaaehtoisten vertaistapaaminen ma 29.3. klo
15.15–16.45
Tule vaihtamaan kuulumisia! Myös kaikki uudet vapaaehtoistehtävää harkitsevat, tervetuloa tutustumaan!
Hyvinvointiteemana itsemyötätunto. Zoom-linkki. Emy
tarjoaa osallistujille Ärräkahvin ja -pullan.

Tule lipaskerääjäksi Pieni ele -vaalikeräykseen

Haluatko tulla vapaaehtoiseksi vetämään Emyn puhelinrinkiä?
Ajatuksena yhdistää ihmisiä yhteisen puhelun äärelle,
tutustua ja rupatella!

Emy hakee vapaaehtoisia Pieni ele -vaalikeräykseen
vaalipäivänä sunnuntaina 18.4.2021 Espooseen. Vapaaehtoiset työskentelevät äänestyspaikalla Pieni ele
-keräyspisteellä ja huolehtivat keräyslippaasta. Lisäksi
vapaaehtoiset hymyilevät, tervehtivät ja kiittävät lahjoittajia. Emyn vapaaehtoiset saavat kiitokseksi ateriaja matkakorvauksen. Emyn vastuussa ovat seuraavat
äänestyspaikat, koulut: Finno skola, 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 sunnuntaina18.4.2021 ja ennakkoäänestys kotimaassa 7.-13.4.2021.

Tai onko mielessäsi idea uudesta etäryhmästä? Ota
yhteyttä Virpiin p. 050 310 7981, niin kehitellään lisää!

Startti Emyn vapaaehtoiseksi
Emyn tärkein voimavara on vapaaehtoistoiminta,
ihmisten aito halu tehdä yhteiseksi hyväksi toinen
toistaan tukien. Vapaaehtoistehtäviä on Emyssä monenlaisia. Mikä sinua kiinnostaisi? Tule mukaan Zoomtapaamiseen 22.3. klo 15.30. Emy tarjoaa osallistujille
Ärräkahvin ja -pullan.
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Ajankohtaista
Martat tarjoilevat meille maaliskuussa erilaisia ruokaan, liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä teemapäiviä! Hyppää mukaan!
Aivoterveellinen arki

Marttakävely

keskiviikkona 3.3. klo 13 Zoomissa. Hyvä ravinto, riittävästi liikuntaa ja uusien asioiden opettelu ovat herkkua
aivoille. Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan
miten voit helliä pääkoppaasi.

torstaina 11.3. klo 13.30. Tehdään yhdessä tunninparin pituinen happihyppely, jutellaan säännöllisen ja
monipuolisen syömisen tärkeydestä ja nautitaan joko
matkan varrella tai kävelyn lopuksi pieni välipala, jonka
Martta-Hanna tuo kaikille valmiina. Kävelylle on hyvä
varustautua säänmukaisella pukeutumisella, etenkin
kengät sään ja olosuhteiden mukaan. Varaa halutessasi
oma vesipullo mukaan. Voit kysyä martalta ruokaan ja
syömiseen liittyviä asioita, jotka ehkä sinua mietityttävät. Tavataan Lillan pihalla klo 13.30, sovitaan yhdessä
reitti ja nautitaan kevättalvisesta päivästä.

Kas kas kasviksia
perjantaina 5.3. klo 12 Zoomissa.Kasvisten lisääminen
ruokavalioon on hyvä asia paitsi terveyden, myös ympäristön kannalta. Kun kasvisten määrää lisää kattilassa
ja padassa niin lautaselle tulee väriä ja lisää makua!
Kasvisten lisäämisessä jokainen voi valita oman tyylinsä. Lisätään yhdessä kasviksia lautaselle.

Soppaa ja sämpylää
perjantaina 12.3. klo 12 Zoomissa. Tervetuloa juttelemaan hyvästä syömisestä ja samalla seuraamaan
Martta-Hannan soppa ja sämpylä kokkausta ruudun
välityksellä.

Tuu messiin! -hanke (18-32 v.)
Tuu messiin! -hankkeen toiminta jatkuu tutuilla toiminnoilla
Discordissa! Käy tsekkaamassa meidän sivuillta viimeisimmät
muutokset & ota some seurantaan. Maaliskuussa etäillään vielä, Discordissa tarjolla uudenlaista toimintaa Kamuryhmän peliteemoilla vielä maaliskuussa!
Discord pyörii ja Artun tavoittaa tarvittaessa sieltä (arttumessis#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 maaliskuussa
Maanantai

Tiistai

Toritelttailua klo 11-13 Lilla Karyllin pihalla.
Emy tarjoaa grillimakkaraa ja kuumaa mehua.
Mahdollisuus keskusteluun ja palveluohjaukseen työntekijän kanssa. 1. ryhmä klo 11-12 ja 2.
ryhmä klo 12-13. Mukaan voi ilmoittautua Vellossa tai
soittamalla 050 310 7981.3.

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.

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

Etäteatteriryhmä. klo 14.-15.30 Zoomissa. Ryhmässä
harjoitellaan ilmaisutaitoja teatterikoulunopettajan
ohjauksessa.

Avoin ystäväryhmä klo 12 Zoomissa. Vaihtuvia teemoja ja kuulumisten vaihtoa. Kaikki tervetulleita.
Runoryhmä klo 13.30 Avomielin-verkossa, Discordissa.
Luemme, jaamme ja kenties kirjoitammekin runoja.
Tule mukaan juttelemaan tai vain kuulolle!

Emy chat Tukinetissä maaliskuussa:
Keskustelua mielen hyvinvoinnista ja arjen asioista

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

• Joka tiistai klo 10-11.30.
• Joka torstai klo 13.30-15
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/

Kävelyryhmiä maaliskuussa, ma 8.3. ja ma 15.3. klo
13!
8.3. Rennolla kävelyllä teemme helppoja kehomieliyhteyttä vahvistavia harjoituksia, jotka rentouttavat ja rauhoittavat. Harjoitukset sopivat
kaikille.
Ilmoittautumiset pe 5.3. mennessä Vellon kautta tai suoraan Virpille p. 050 310 7981.
15.3. kävelyllä hyödynnämme luontoa voimavarana.
Teemme helppoja kehoa rentouttavia ja liikkuvuutta lisääviä harjoituksia, jotka sopivat kaikille.
Ilmoittautumiset pe 12.3. mennessä Vellon kautta tai
suoraan Virpille p. 050 310 7981. Lähtö on Lilla Karyllin
pihalta ja kävelemme lähiympäristössä. Pidämme huolen turvaväleistä ja käytämme Emyn tarjoamia kasvomaskeja. Järjestäjinä Laurean fysioterapeuttiopiskelijat.
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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

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

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

Keskiviikko

Perjantai

Askartelua klo 11 Zoomissa. Mukaan voi tulla katselemaan ja höpöttelemään tai askartelemaan. Ryhmässä
askarrellaan eri teemoista ja materiaaleista

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

Tuolijumppa klo 12 Zoomissa. Kaiken kuntoisille sopivaa kehoa virkistävää tuolijumppaa järjeste-tään
etänä Zoomissa.

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

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

Tukiryhmä jännittäjille klo 14.30-15.30 Zoomissa.
Ryhmässä jaetaan omia kokemuksia, paneudutaan
jännittämisen syihin ja selviytymiskeinoihin.

Tsemppiä elämäntapamuutokseen klo 15.15-16.15
parittomien viikkojen keskiviikkoisin Zoomissa. Haluatko tukea elämäntapamuutokseesi? Tsempataan toisiamme kohti omia tavoitteitamme. Keskustelua ja tutkittua

Jooga klo 13.30-14.45 Zoomissa! Emyn järjestämä jooga on lempeää ja kaikille sopivaa. Joogaa varten pue
yllesi mukavat ja joustavat vaatteet.

tietoa muutoksen tueksi!

Torstai
Lilla Karyllin keittiössä klo 10-12. Tule juttelemaan ja
seuraamaan, mitä Lillan keittiössä kokataan! Avomielinverkossa, Discordissa
Luontoryhmä klo 12-13 Zoomissa. Luontoryhmässä
pohditaan omaa suhtaumisesta luontoon, sekä käydään läpi erilaisia teemoja vuodenaikoihin ja luonnon
tapahtumiin liittyen.
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. Luottamuksellista keskustelua, tukea ja selviytymiskeinojen
jakamista.
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Emyläisten runoja
Aamu

Kävelyä metsässä

Talvi hengittää

Kesäaamu sarastaa, luoden säteensä
taivaanrantaan. Soi tuulen kuiskaus
metsikössä, käy hiljainen suhina kaislikossa.Pieni kala hypähtää järven
pintaan, Tämä hetki ei kai kysy hinta

Polku joustaa askeleideni alla
Ilma on kirkas poutasää
Polulla on puiden juuria
Astun juurien yli
Puuneuvosto seuraa menoani
Pölyttäjät pyörivät mustikan kukissa
Tulee ylämäki askeleeni voimistuvat
mutta eivät hidastu
Viimein saavun kalliolle,
jonka sammalet ovat kosteita ja
jäkälät ovat vielä pehmeitä jalkojeni
alla
Kallion laella on paljasta kiveä
Seisahdun siihen ja katselen ja
kuuntelen ympärilleni
Kuuluu lintujen laulua ja
liikenteen kohinaa
Lämmin tuuli puhaltaa iholle
Ajattelen että tässä on hyvä olla vain
Voin jättää huoleni kalliolle,
puuneuvostolle ja
taivaalle

Kurja talvi
sataa räntää
vettä valuu
rännit täynnä
tämän kevään loskaa

Harakan unelma
Iso musta harakka istuu puun latvassa, sieltä se näkee kaikki alamaisensa.
Sen silmissä loistaa kaipuu, kun se
ajatuksiinsa vaipuu, ei ole enää kesään pitkä aika, täytyy saada pesään
onnen taik

Hiiri yössä
Pieni liekki lepattaa hämärässä yössä. Voit nähdä merkin sen taivaan
tähtien vyössä. Jos nyt kuuntelet oikeen oikeen hiljaa, voit kuulla sen kun
hiiri syö viljaa. Maailman kaikista äänistä se hyvin pieni on , vaan ei kuitenkaan niinkään tarpeeton.

Maisema tuoksuu
talvi hengittää
talven selkä taittuu
kissa pihalla yksin
postilaatikossa onko jotain?
Väinämöinen Tiirikkala
sukulaismies muinaisuudesta
Sauli Väinämöinen Niinistö
Tasavaltamme presidentti
faarao, Arvo1, minä
Arvo Kättö

Sanna Heikkinen
16.2.2021

Ystävä
Pitkin maita ja mantuja pikkuponi
laukkaa, välillä pysähtyy ja pienen
tupon ruohoa haukkaa. Sillä on lystiä
välillä ilmaan pukata ja ajantaju kokonaan hukata. Se laukkaa, kirmaa
läpi metsien vain yhtä asiaa etsien.
Missä on ystäväni armain? Kaikista
poneista parhain?
Telle
2002
Haluatko runosi, taidettasi tai muita luomuksiasi tiedotteeseen?
Lähetä ne meille viimeistään edeltävän kuun 15. päivänä!
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Emyn vapaaehtoisen tarina: Marja
Pohjakoulutusta vapaaehtoistoimintaan Marja on
hankkinut kokemusasiantuntijan kurssin lisäksi Mielenterveyden ensiapu 1- ja 2- kurssien kautta. Koulutusta
hän kuvailee mielekkääksi ja toivoo että tulee mahdollisuus oppia lisää. Tavoitteena Marjalla on olla hyödyksi muille ihmisille ja jakaa omaa tarinaansa siitä, miten
kuntoutumisen kautta voi saada otteen elämästä. Hyvää vapaaehtoistoimintaan valmistautumisessa on ollut uusien ihmisten tapaaminen ja uusien asioiden
opiskelu. Marjan kokemusasiantuntijan näyttöä etänä
kuunteli kymmenkunta ihmistä ja näyttö meni hyvin.

Marjan haave on perustaa oma keskusteleva vertaistukiryhmä, missä voidaan keskustella kaikesta elämän
asioista, niistä vakavistakin. Marja kertoo olevansa hyvä kuuntelemaan ja ottamaan muut huomioon. Marja
kertoo kokeneensa EMY:n toiminnan poikkeuksellisen
positiivisena ja pystyneensä voittamaan omia ennakkoluulojaan muuan muassa omaan tekniseen osaamiseensa liittyen. Marja mainitsee toiminnan hyvinä
puolina muun muassa seuraavat seikat: osallistumisen kynnys on matala, ei tarvitse osata mitään erityistä, ei edes puhua kenellekään jollei halua, voi vain tulla ja vaikka lukea Helsingin Sanomia. Marjan terveiset
muille mukaan ryhmätoimintaan tulemisesta ovatkin:
Tervetuloa, mukaan vain, toivottavasti nähdään täällä!

Marja on eläinrakas kahden aikuisen lapsen äiti ja Hertta-nimisen labradorinnoutajan varaäiti. Marja asuu Espoon Olarissa, ja on kiinnostunut politiikasta ja seuraa
aktiivisesti uutisia ja muita ajankohtaisia asioita. Marja
pitää äänikirjojen kuuntelusta, tuolijumpasta ja on mielellään muutenkin aktiivinen. Marja aloitti helmikuussa seurakuntaopistossa kokemusasiantuntijan kurssin
juuri ennen koronan aiheuttamaa poikkeustilannetta,
ja teki EMY:lle, eli Espoon mielenterveysyhdistykselle,
kurssiin liittyvät harjoittelut ja näytön, muuttuneen tilanteen myötä etänä Discord-alustassa, virtuaaliryhmissä ja Zoomissa.

Teksti: Maria Paananen
Ryhmistä on jäänyt Marjalle mieleen hyvä tunnelma,
kun aurinko paistoi ja pystyi olemaan mukana muiden
kanssa omalta parvekkeelta, puiston penkiltä tai labbis
Hertan kanssa tyttären luota. näkevänsä itsensä semmoisena yleismiehenä, jonka mielestä riippuu omasta
aktiivisuudesta, miten Emyn toimintaa hyödyntää.
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Emyn yhteistyökumppanien toimintaa
Tukea seurakunnista

Ruoka-apua arkeen
•

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

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

Naapuruustalo Matinkylä

Raitin Pysäkki
Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09–510 2792
Avoinna normaaliaikana
arkisin klo 10-14
Raitin Pysäkillä on tavallinen päivittäinen toiminta toistaiseksi katkolla.

(ent. Asukastalo Kylämaja) on kaikille avoin kohtaamispaikka ja toimintatila Espoon Matinkylässä. Tarjoamme tukea, ohjausta ja neuvontaa
suomen, arabian, somalin ja englannin kielellä.
Naapuruustalo avataan jälleen 11.1.2021.
Avoinna ma–pe klo 9–15 (Matinkatu 7, Talon
puhelin: 050 4303 112 www.facebook.com/
naapuruustalomatinkyla).

Trapesan Mielen portti -hanke
MUKAVA JA INNOSTAVA VAPAAEHTOISTIIMI!
YHDESSÄ TEKEMISTÄ!
OPIMME YHDESSÄ! TUTUSTUMME ERI KULTTUUREIHIN!
LISÄÄMME HYVINVOINTIA! KEHITÄMME UUTTA!
Tervetuloa vapaaehtoistiimiin Espoon keskuksen ja sen lähialueiden asukkaiden hyvinvoinnin kehittäjiksi! Kokoamme innostunutta, eri kulttuureja yhdistävää, pääosin suomen kielellä toimivaa monikulttuurista vapaaehtoisten yhteisöä.
Ilmoittaudu ma 8.3. mennessä: raisa.lindroos@trapesa.com, p.
045 897 3232 tai virpi.guttorm@emy.fi, p. 050 310 7981.
Tiimin tutustumiskokous on 15.3. Koulutamme osallistujat Mieli
ry:n ohjelmalla (MTEA1 ja 2) toukokuussa ja syyskuussa. Englannin kielen taitoiset voivat halutessaan osallistua
Mindfulness-kurssille 12.3.-20.5.
Tarvitsemme ihmisistä kiinnostuneita, kuuntelevia ja ystävällisiä vapaaehtoisia. Yksin ei tarvitse työskennellä. Koska
teemme tiiminä työtä, sinä valitset minkä verran osallistut. Tarjoamme säännöllisesti työnohjausta ja virkistystä.
Tiimiläiset kohtaavat työpareina Espoon keskuksen ja sen lähiseutujen erikielisiä aikuisia, joilla on tarve tukeen
itselle tai perheelleen. Tarkoituksena on tavoittaa heitä sosiaali- ja terveystoimen, perhetyön sekä järjestötoimijoiden ammattilaisten ja vapaaehtoisten hyvällä yhteistyöllä. Tavoitteena on lisätä yhteistä tietoisuutta hyvästä
mielenterveydestä, sitä tukevista palveluista ja myös omien valintojen ja yhteisöjen vaikutuksista omaan hyvinvointiin, jotta yksinäisyys vähenee, kokemus elämänhallinnasta kasvaa ja alueen yhteisöllisyys lisääntyy.

10

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