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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!



3

Emyn kuulumisia

3.5. Kasviksilla väriä ja iloa keväiselle 
ruokalautaselle 

5.5. Puutarhakahvit aloittaa Lilla 
Karyllissä

11.5. Keväistä etäleivontaa

13.5. Helatorstai 

20.5. Mölkkyä

20.5. Emyn kuukausikokous

21.5. Haasteelliset ryhmätilanteet 
koulutus

24.5. Startti Emyn vapaaehtoiseksi

27.5. Villiyrttikävely

EMY-tiedote 5/2021
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

Toukokuun tärpit
Täällä tänäänkin!

Kun marraskuisena iltapäivänä kaikki jännittyneinä odo-
timme koronakoordinaationryhmän tiedotetta, meistä 
tuskin kukaan olisi odottanut sitä seuraavan sulun kes-
tävän näin pitkään. Talvi on tuntunut pitkältä meistä jo-
kaisesta. Uskallammeko jo toivoa, että ehkä pian saam-
me kohtaamispaikkojakin auki ja pääsemme tapaamaan 
kasvotusten? Peilatessa kuluneita kuukausia, sen herät-
tämiä tunteita ja ajatuksia on nostettava esiin yksi: kiitol-
lisuus. Kiitos Sinulle jaksamisesta. Kiitos avoimuudesta. 
Kiitos läsnäolosta. Kiitos rohkeudesta. Kiitos nauruista. 
Kiitos tarinoista. Kiitos ystävyydestä. Kiitos unelmista. 
Kiitos haaveista. Kiitos toivon ylläpitämisestä. Kiitos sii-
tä, että olet mukana. Mistä sinä olet tänään kiitollinen? 
Löytyisikö se kenties jo kirjoitetuista, vai onko se kenties 
jotain muuta? Kiitollisuus on polttoainetta mielihyvälle, 
eikä kiitoksen antamista toiselle tai itselleen kannata 
piilottaa. Kiitollisuutta voi tuntea pienistäkin asioista, 
kuten herkullisesta aamupalasta, hyvin nukutusta yös-
tä, tai auringonnoususta. Hyvät asiat voivat joskus tulla 
mutkan kautta. Älä kuitenkaan pelkää epäonnistumista, 
ole kiitollinen siitä, että sait yrittää.  
Toukokuun keväisen sään ja tilanteen jo salliessa lisääm-
me varovasti toimintaa Lilla Karyllin pihalla. Tiedossa on 
ainakin kahvittelua ja pihapelejä. Muistathan kuitenkin, 
että kaikkiin lähitapaamisiin on välttämätöntä ilmoit-
tautua mukaan Vellon kautta, jotta ryhmäkoot pysyvät 
maltillisina. Jatkamme silti edelleen toimintaa myös 
etänä. Tuttujen ryhmien rinnalla mm. Hanna Martoilta 
järjestää tapahtumia emyläisille etänä ja lähimuotona, 
sekä kävelyryhmiä kokoontuu toukokuussa Lilla Karyllin 
lisäksi myös Meriemyssä ja Valoemyssä. 
Kiittäen tästäkin mahdollisuudesta, 

Katja ja Arttu
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Kohtaamispaikan sulkeminen on ollut kävijöille raskasta

Tutkimuksen mukaan koronapoikkeustila ja kohtaamis-
paikan sulkeminen lisäsivät kävijöiden yksinäisyyttä, 
ahdistusta ja sairauteen liittyviä pelkoja. Sähköiset tuki-
keinot tavoittivat vain osan kävijöistä.  

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry on ollut mukana 
kymmenen järjestön yhteisessä tutkimushankkees-
sa (MIPA 2.0), jossa tarkastellaan matalan kynnyksen 
kohtaamispaikkoja ja sitä, mikä niiden toiminnassa on 
kävijöille tärkeää. Aloitimme tutkimuksen eräässä Emyn 
ylläpitämässä kohtaamispaikassa helmikuun lopulla 
2020. Koronapandemia muutti tutkimuksen kulkua, 
kun Suomeen julistettiin poikkeustila maaliskuun puo-
livälissä. Kohtaamispaikka suljettiin ja tutkimus keskey-
tyi muutamaksi kuukaudeksi. 

Mielenterveyskuntoutujien hyvinvoinnista on kannet-
tu huolta koronapoikkeustilan aikana. Tartuntatauti-
epidemioiden tiedetään altistavan mielenterveyden 
ongelmille ja psyykkisten sairauksien voimistavan 
epidemioiden kielteisiä vaikutuksia. Moni mielenter-
veyskuntoutuja saa arkeensa tukea kohtaamispaikoista. 
Tutkimus niiden merkityksestä kävijöiden hyvinvoin-
nille nousi yhä tärkeämmäksi. Haastattelimmekin 
yhdeksää kävijää kohtaamispaikassa elo- ja syyskuussa 
kartoittaaksemme heidän kokemuksiaan koronapoik-
keustilasta ja kohtaamispaikan sulkemisesta. 

Uusia tapoja tukea kävijöitä

Yhdistys perusti virtuaalisen kohtaamispaikan suljet-
tuaan lähikohtaamispaikan, jotta voitiin pitää yhteyttä 
kävijöihin ja pystyttiin vaihtamaan kuulumisia. Haastat-
telemamme kävijät olivat tutustuneet virtuaalikohtaa-
mispaikkaan, mutta sen käyttöä hankaloittivat muun 
muassa laitteiden ja osaamisen puute. Virtuaalista 
yhdessäoloa ei myöskään pidetty yhtä mielekkäänä 
kuin kasvokkaista yhdessäoloa. Jotkut kertoivat virtu-
aaliryhmien tuoneen päiviin rytmiä ja tekemistä, kuten 
yhdessä sovittua ulkoilua, ruuanlaittoa ja valokuvaa-
mista. 

Yhdistys perusti myös puhelinringin, joka soitteli niille 
kävijöille, joiden yhteystiedot työntekijöillä oli. Tämä oli 
ollut tärkeää esimerkiksi seuraavalle kävijälle: 

”Mulle soiteltiin perään. Se oli hieno juttu, et joka viikko 
tuli joku soitto tai parikin. Huomas sen, et joku välittää 
täältä. Ettei ollut sillee, et kun talo menee kiinni, niin sit 
kukaan ei välitä mitään. Kyl ne soitot ratkaisi silloin aika 
paljon, koska se oli kuitenkin tosi raskasta aikaa olla koto-
na neljän seinän sisällä.” 

Etenkin poikkeustilan alkuvaiheessa virtuaalikoh-
taamispaikka tavoitti kävijöitä huonosti. Puhelimitse 
saatiin yhteys vain pieneen osaan kävijöistä. 

Sari Jurvansuu, Teemu Kaskela ja Jouni Tourunen

Kuva Kivenlahden rantaraitilta.
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Yksinäisyys kuormitti hyvinvointia

Moni kävijä kertoi olleensa entistä yksinäisempi kohtaa-
mispaikan sulkeuduttua. Yksinäisyydessä ja eristäyty-
neisyydessä pelot psyykkisen sairauden uusiutumisesta 
tai pahenemisesta voimistuivat. Moni kokikin vointinsa 
huonontuneen merkittävästi. Masennuksen ja ahdis-
tuksen kerrottiin pahentuneen ja itsetuhoisten ajatus-
ten voimistuneen. Kohtaamispaikan sulkeuduttua ar-
jesta katosivat mielekäs tekeminen ja turvalliset rutiinit. 
Tuttu ja turvallinen seura kohtaamispaikassa helpotti 
ahdistusta ja auttoi irtaantumaan omasta sairaudesta. 
Nyt tällainen arjen turvapaikka poistui.

Kohtaamispaikan sulkeminen johti myös arjen rytmin 
katoamiseen, ruokailun yksipuolistumiseen talkoo-
ruokailun puuttuessa ja liikunnan vähenemiseen. Kun 
kohtaamispaikassa käymiseen tuli pidempi katkos, kas-
voivat myös sosiaaliset pelot ja kynnys poistua kotoa. 
Myös muiden palvelujen saannissa oli ollut ongelmia. 
Hoitosuhde saattoi olla katkolla, perustua puhelinkon-
taktiin tai pelkistyä lääkitykseen, mikä ei tuonut tarvit-
tavaa tukea arkeen. 

Kaksi haastateltavista kertoi poikkeustilan vaikuttaneen 
elämäänsä vain vähän, jos lainkaan. Yksi kertoi voineen-
sa sen aikana tavallista paremmin. Poikkeustila rajoit-
teineen oli normalisoinut hänen näkemystään omasta 
arjestaan: ”Nyt tää oma elämä tuntuu normaalimmalta, 
kun kaikki muutkin elää samalla tavalla”. Ulkoilu, arkias-
kareet, ystävät, virtuaaliset ryhmätoiminnot ja vapaa-
ehtoistehtävät olivat auttaneet jaksamaan poikkeus-
oloissa.  
 
Kävijät palasivat hitaasti kohtaamispaikkaan, kun se 
avattiin alkukesästä erilaisin rajoittein. Toiminnan rajoi-
tukset hankaloittivat osallistumista. Etukäteisilmoittau-
tuminen saatettiin kokea vaikeaksi. Myös maskipakon 
arvioitiin saavan kävijöitä jäämään pois toiminnasta. 
Lähinnä toimintaan palasivat paikan vakiokävijät. Huol-
ta työntekijöissä ja muissa kävijöissä herätti se, että 
suureen osaan entisistä kävijöistä yhteys oli menetetty 
täysin eikä heidän voinnistaan ollut tietoa.

Arjen tuki turvattava kaikille 

Tutkimus vahvisti kuvaa matalan kynnyksen palvelu-
jen suuresta merkityksestä kävijöille. Monen kävijän 
arki rakentui kohtaamispaikan toiminnan ympärille 
ja sen sulkeminen jätti heidät vaille muiden seuraa ja 
mielekästä tekemistä ja vaikeutti merkittävällä tavalla 
kuntoutumista ja arjen hallintaa. Sähköiset tukimuodot 
ja puhelinkontaktit ovat osaltaan kannatelleet monen 
kävijän arkea, mutta kaipuu fyysiseen yhdessäoloon on 
suuri. 

Tämä kertoo myös siitä, mikä kohtaamispaikoissa on 
merkityksellistä: se, että on paikka, jossa tulla inhimilli-
sesti ja kasvokkain kohdatuksi. Poikkeusolojen jatkues-
sa järjestöissä on tärkeää kehittää sähköisten etäpalve-
lujen lisäksi uudenlaisia ihmisten tavoittamisen keinoja, 
joilla voidaan ehkäistä vaikeuksien kasautumista, 
eriarvoistumista ja arjen tuen ulkopuolelle jäämistä.

Sari Jurvansuu, Teemu Kaskela ja Jouni Tourunen
työskentelevät A-klinikkasäätiöllä 
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa 
(MIPA 2.0). 
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Ajankohtaista

Kannettava tietokone lainaan Emystä?

Emystä voit saada läppärin lainaksi sekä vapaaehtoiselta 
opastusta laitteiden käyttöön. Tiedustelut: Kaj Järvisalo 
kaj.jarvisalo@emy.fi tai p. 0505521049.

ATK-tukea kotikäynteinä:

Vapaaehtoinen Kari tarjoaa mahdollisuuden atk-ohjauk-
seen kotikäyntinä. (Huolehditaan kasvomaskeista ja kä-
sihygieniasta.) Ota yhteyttä Katjaan ajan järjestämiseksi, 
p. 050 310 7980.

Startti Emyn vapaaehtoiseksi ma 24.5. klo 15.30. Emyn 
tärkein voimavara on vapaaehtoistoiminta, ihmisten aito 
halu tehdä yhteiseksi hyväksi toinen toistaan tukien. Va-
paaehtoistehtäviä on Emyssä mo-nenlaisia. Mikä sinua 
kiinnostaisi? Tule mukaan Zoom-tapaamiseen 24.5. klo 
15.30. Emy tarjoaa osallistujille Ärräkahvin ja -pullan.

Emyn kuukausikokous to 20.5. klo 15-16 Zoomissa. 
Kuukausikokouksessa suunnitellaan yhdistyksen toi-
mintaa. Käymme läpi aloitteita ja ideoita, joita voi esittää 
emy.fi sivujen kautta tai s-postitse: aloite@emy.fi. Emy 
tarjoaa osallistujille Ärräkahvin ja -pullan. Ilmoittaudu 
Vellon kautta tai p. 050 310 7981.

Toukokuussa uusia lähitoimintoja
etäryhmien lisäksi!

Seuraamme aktiivisesti koronarajoituksien mahdollista 
lieventämistä. Tarjolla on edelleen laaja kattaus etätoi-
mintaa ja meihin työntekijöihin voi aina olla yhteydessä 
matalalla kynnyksellä. Terveysturvallisia lähitoimintoja 
ovat toritelttailu, kävelyryhmät, puutarhakahvit, tanssi 
sekä ulkopelit. Muista myös seurata Emyn kotisivuja tii-
viisti, tiedotamme siellä mikäli voimme avata ovet tou-
kokuun aikana!
Pysytään turvassa ja terveinä yhdessä.

Tie luovuuteen opintopiiri 3.6.-19.8.

Pidätkö kirjoittamisesta ja haluat löytää piileviä luovia 
voimavarojasi eri elämän alueilla tai taiteilijana? Julia 
Cameronin Tie luovuuteen on käytännöllinen harjoitus-
kirja, jonka 12 viikon prosessissa rauhoitetaan mielen 
harhailevia ajatuksia, synnytetään luovuuden virtausta 
ja toteutetaan unelmia. Jokaisella viikolla on oma tee-
mansa ja päivittäisiin harjoituksiin menee aikaa noin 
tunti. Jokainen tekee harjoituksensa yksin. Tavataan 
kerran viikossa keskustellen teemoista ja kokemuksista 
(toistaiseksi etäyhteydellä, mahdollisesti myös Lilla Ka-
ryllissa). Voit osallistua ryhmätapaamisiin joka kerta tai 
vain halutessasi.
Ilmoittaudu mukaan Erjalle ja voit kysyä lisätietoja p. 
050 310 7982  / erja.karjalainen@emy.fi 3.6. mennessä. 
Ryhmä alkaa, jos osallistujia on vähintään 3.

Perjantaijamit pe 28.5. klo 14-16 Lilla Karyllin pihalla
Vapaata tanssia monipuoliseen musiikkiin ja turvavälein 
Lillan pihalla. Kerro biisitoiveesi 27.5. mennessä Erjalle: 
p. 050 310 7982 / erja.karjalainen@emy.fi. Ilmoittaudu 
Vellon kautta tai Erjalle.

Ulkopelejä Lilla Karyllissa

Toukokuussa tarjolla lähitoimintaa erilaisten ulkopeli-
en muodossa Lilla Karyllin pihamaalla! Mukaan pääsee 
Vellon kautta. Huolehdimme turvaväleistä ja tarjoamme 
maskit kaikille osallistujille. 20.5. pelataan mölkkyä ja 
3.6. petankkia klo 13.30.

Haasteelliset ryhmätilanteet pe 21.5. klo 13-15 Zoo-
missa. Tule keskustelemaan keinoista, joilla voi edistää 
hyvää ryhmähenkeä ja ratkaista konfliktitilanteita. Il-
moittaudu Vellon kautta. Samalla voit mainita teeman, 
jota haluat käsiteltävän. Lisätietoja Virpiltä, p. 050 310 
7981.
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Ajankohtaista

Marttatoimintaa toukokuussa
Kasviksilla väriä ja iloa lautaselle ma 3.5. klo 15-16 
Zoomissa. Tervetuloa juttelemaan kasvisten käytön li-
säämisestä ruokalautaselle ja samalla seuraamaan Mart-
ta-Hannan kokkausta ruudun välityksellä.
 
Keväistä etäleivontaa ti 11.5. klo 10-11 Zoomissa. Ter-
vetuloa juttelemaan ja kyselemään leivonnasta ja sa-
malla seuraamaan, kun Martta-Hanna leipoo suolaista 
ja makeaa kevätherkkua.
 
Villiyrttikävely to 27.5. klo 13.30-15. Tule mukaan vil-
liyrttikävelylle Lilla Karyllin pihalle ja lähialueelle. Tu-
tustutaan yhdessä läheltä löytyviin villiyrtteihin, joiden 
käyttöön ruoanvalmistuksessa saat vinkkejä. Kävelylle 
on hyvä varustautua säänmukaisella pukeutumisella, 
etenkin kengät sään ja olosuhteiden mukaan. Varaa ha-
lutessasi oma vesipullo ja pieni eväs mukaan. Tavataan 
Lillan pihalla klo 13.30 ja nautitaan kevätpäivästä luon-
nonantimien parissa.

Haluatko tulla kehittämään Emyn etuus- ja vaikutta-
mistomintaa? 

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 Virpiin, p. 050 310 7981. Olemme kokoamassa 
aktiivista ja vaikuttavaa joukkoa!

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!

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: 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 sunnuntaina 13.6.2021 ja ennakkoää-
nestys kotimaassa 26.5.–8.6.2021.

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. 
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Kevään kuulumisia Kauklahden puutarhalta

Ojanpientareilla syksyn lehtien lomasta pilkottelee kel-
taista ja sinistä ja valkoistakin. Leskenlehdet ja vuokot-
han ne sieltä kurkkii. Aamuisin sitä katselee aina puiden 
ja pensaiden oksia, joko niissä vihertäisi silmut. Antaa 
vielä näköjään odottaa, ei ole kiurujakaan näkynyt, 
saatikka pääskysiä. Mutta luonnon tuoksu on jo joten-
kin toisenlainen. Kyllä se sieltä saapuu, pikkuhiljaa, se 
lämmin suvi.

Niin myös tulee aika palstatöiden. Muhevaa multaa 
kuoputetuille penkeille, rapsuttelua ja haravoimista. 
Myymälöissä on toinen toistaan houkuttelevampia 
siemeniä tarjolla. Hurjan vaikeaa valita. Joskus kun on 
ollut yli sataa lajia kylvettävänä, on siinä sitten ollut 
hommaa ja harventamista. Mutta työ palkitsee tekijän-
sä, sanotaan, ja näinhän se onkin. Meidän puutarhas-
sahan kasvaa sekä laiho että kävijät. Pienen pienistä sie-
menistä valtavia auringonkukkia ja ihmisistä onnellisia.

Jo kahdeksas vuosi koittaa Emyn ja Espoon kaupun-
gin sosiaalisen kuntoutuksen yhteisellä puutarhalla, 
eli Kipinän puutarhalla Kauklahdessa, hienoa! Viime 
vuodesta tähänkin olemme pienellä, mutta sitäkin uut-
terammalla porukalla hoivanneet taimia ja alkuja. Maa 
ja kasvit tarvitsevat hoivaa, kuten me ihmisetkin. Ja 
aloittaakin täytyy jo kevään koittaessa, että sato nousee 
syksyyn. Monen monta taimea on jo odottamassa mu-
hevaan multaan pääsyä. Odotelkaa vielä hetki, kohta 
kyllä pääsette ulkoilemaan.

 

Aloitamme puutarhatoiminnan koronan takia pienellä 
Emyn omalla porukalla ja käynnistämme avoimemman 
toiminnan sitten myöhemmin kesällä. Mikäli sinua 
kiinnostaisi tulla tutustumaan sinne, niin ota ihmeessä 
yhteyttä ja tule kurkkaamaan ihan vaikka paikan päälle!

Minna Kettunen kasvimaaohjaaja 050 543 3949  

minna.kettunen@emy.fi

Uudet taimet ovat jo Apteekissa itämässä

Kasvimaa vuoden 2020 kesällä
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Tuu messiin! -hanke (18-32 v.)

Kevät! 

Ulkona on aurinkoista, lumet on about kaikki jo kaikon-
neet ja ilma on kovin pölyistä. Toivottavasti se pöly sii-
tä hieman alkaa laskemaan ja luonto pääsee kunnolla 
vihertämään. Itsellä näin kevään kynnyksellä alkaa se 
varsinaisen kesän ja sen kaikkien rientojen odotus. Poh-
din, taas, että voisin alkaa fillaroimaan töihin ja järkätä 
vaikka jonkinlaista fillariryhmää keväälle/kesälle/miksei 
syksylle, miltä kuulostaisi? 

Vielä ollaan kuitenkin etänä, Discordin tuttujen ohjel-
mien joukossa, pienin muutoksin! Taidestriimi morffasi 
avoimeksi keskusteluryhmäksi, jossa on, tai ei ole, jotain 
taide-elementtejä. Kamuryhmä jatkuu edelleen peliryh-
mänä, jolle voi ehdotella eri pelejä! Muuten taideryhmät 
ja Olotilat jatkuvat normisti. 
Geokätköily on ollut kovin hiljaista, siihenkin pohditaan 
jotain uudistusta, stay tuned!

Meillä aloitti myös uusi harkkari, Elvi, joka on messissä 
kesään asti! 
Tervetuloa megeen Elvi!

Discordissa tavataan!

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 toukokuussa

    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. Huolehdimme yhdessä 
turvaväleistä ja käytämme kasvomaskeja.

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. Kaikki tervetulleita! 

Runoryhmä klo 13.30-14.30 Avomielin-verkossa, Dis-
cordissa. Luemme yhdessä runoista proosaan ja no-
velleista pakinoihin. Tule mukaan juttelemaan tai vain 
kuulolle! 

Hyvän mielen ryhmä klo 14.30–15.30
Tervetuloa Zoomiin keskustelemaan turval-
lisessa ja luottamuksellisessa ryhmässä, jota 
ohjaa vapaaehtoinen vertaistyöntekijä. Tarkoi-
tuksena on puhua mieltä painavista asioista ja saada 
sekä antaa toisillemme tukea, voimia ja jaksamista 
arkielämän haasteisiin.

Kävelyryhmä Valoemyssä klo 15-16. Ilmoittau-
du Vellon kautta tai suoraan Virpille p. 050 310 
7981. Enintään 5 osallistujaa. Kävelyä, juttelua, 
geokätköjen etsintää kimpassa. Voit osallistua 
matkaan myös etänä Google Meetsissä. Katso 
linkki www.emy.fi. Huolehdimme turvaväleistä. Emy 
tarjoaa kasvomaskit. Vetäjänä Kaide. 

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. Emy tarjoaa osallistujille Ärräkahvin ja -pullan. 

Peliryhmä klo 11-12 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. 

Kävelyryhmä Lilla Karyllista klo 16-17. Ilmoittaudu 
Vellon kautta tai suoraan Virpille p. 050 310 7981. Enin-
tään 5 osallistujaa. Kävelyä ja juttelua turvaväleillä, Emy 
tarjoaa kasvomaskit.

Emy chat Tukinetissä toukokuussa:

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/
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   Torstai
Lilla Karyllin keittiössä klo 10-12. Tule juttelemaan ja 
seuraamaan, mitä Lillan keittiössä kokataan! Kokkina 
Kari ja muuten mukana Eeva ja Minna. Avomielin-ver-
kossa, Discordissa.     HUOM! Ei 13.5.

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. HUOM! Ei 13.5.

    Perjantai
Piirustusryhmä klo 11-12 Zoomissa. Tule juttelemaan, 
piirtämään yhdessä tai vain seuraamaan. Tarvikkeina 
kynä ja paperia. 

Puutarhakahvit klo 11-12 Lilla Karyllin puu-
tarhassa. Huolehdimme yhdessä turvaväleistä 
sekä käytämme kasvomaskeja. Ilmoittaudu 
mukaan Vellossa tai soittamalla p. 050 310 7981.

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

Tunneryhmä klo 14.30-15.30 Zoomissa. Mikä fiilis? 
Tunneryhmässä keskustellaan tunteista. Opetellaan 
yhdessä tunnistamaan, sekä ymmärtämään tunteita 
ja pohdimme yhdessä keinoja tunteiden käsittelyyn ja 
ilmaisuun.  Huom! Ei ryhmää 21.5.

Kävelyryhmä Meriemystä klo 15-16. Ilmoit-
taudu Vellon kautta tai suoraan Katjalle p. 050 
310 7980. Enintään 5 osallistujaa. Kävelyä ja 
juttelua turvaväleillä, Emy tarjoaa kasvomaskit. 
Vetäjänä Katja.

    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.

Puutarhakahvit Lilla Karyllin puutarhassa. 
Puutarhakahvit toteutetaan kahdessa pienryh-
mässä. Huolehdimme yhdessä turvaväleistä 
sekä käytämme kasvomaskeja. 1. ryhmä klo 11-
12 ja 2. ryhmä klo 13-14. Ilmoittaudu mukaan 
Vellossa tai soittamalla p. 050 310 7981.

Olohuone-juttelutuokio klo 13-15 Avomie-
lin-verkossa, Discordissa. Mukaan voit tulla 
videoyhteydellä, äänellä, kirjoittelemalla tai 
tulla vain kuuntelemaan.  

Friendship without borders Do you have an open 
mind and wish to meet people of different cultures and 
with different backgrounds? Do you enjoy discussion 
in english? If you said yes, friendship without borders 
is a group for you. We meet on Wednesdays (starting 
12.5.2021) at 15.15. At first we will meet in Zoom, but as 
recommendations allow we shall gather up face to face. 

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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Kuvia Emystä

Vaikka olemmekin olleet etänä koko talven ja ke-
vään, tapahtuu Emyssä silti kaikenlaista! Tässä pieni 
kuvagalleria alkuvuoden toiminnasta, toiminnan 
järjestäjistä ja teistä, toimintaan osallistujista. Kiitos 
kaikille mukana olleille ja tervetuloa mukaan kaikil-
le uusille!

Lillan keittiössä kokkailee torstaisin maestromme Kari.

Karilta luonnistuu remppailun lisäksi erilaisten herk-
kujen pyöräytys käden käänteessä.  Keittiössä mukana 
myös Eeva ja Minna.

Talvinen kävelylenkkiryhmä maaliskuun puoliväin tie-
noilta.

Sama ryhmä, mutta eri osallistujilla, huhtikuulta.

Perjantaisen piirustusryhmän vetäjän, Mikan, käsialaa.
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Emyläisten runoja

Haluatko runosi, taidettasi tai muita luomuksiasi 
tiedotteeseen? 

Lähetä ne meille viimeistään edeltävän kuun 
15. päivänä!

Appelsiinikuu

Täysikuu, appelsiinikuu
maahan öiseen heijastuu.

Se luo tunnelmaa, 
keväistä hurmaa

ja kohta lehdet puihin ilmaantuu
tulee touko-kesäkuu

auringon valo voimistuu
kevät ja kesä saapuu.

Emylle: Tuula Viljasalo

Saaran askarteluryhmässä askarreltiin pääsiäisko-
risteita.

Discordin peliryhmä, Minnan ja Saaran ohjaamana.

Emyn ryhmiin pääset helposti mukaan, olivat ne sit-
ten lähellä tai etänä. 
Kotisivuiltamme www.emy.fi löydät helposti ja no-
peasti kaiken toimintamme! 

Älä jää yksin!

Kevään ilopilleri

Vappu, juhla keväinen
riemukas ja iloinen

Samppanjalaseja kohollaan
keväisiä lauluja lauletaan

Ilmapalloja monen sadoin värein
Vappuhuiskuja, naamareita, pillejä

soinnun äänekkään
tippaleipiä ja munkkeja

simaa kuohuvaa,
ensimmäisten kukkien heräämistä,

ylioppilaiden lakkeja
riemun huutoja

perunasalaattia ja nakkeja
Vapaiden aaltojen loiskintaa,

huviveneiden ajelua
autojen pörinää.

Emylle: Tuula Viljasalo
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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
Avoinna normaaliaikana
arkisin klo 10-14

Raitin Pysäkillä on tavallinen päivit-
täinen 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. 
Tarkista aukiolomme soittamalla tai kotisivuil-
tamme! 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 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
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