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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   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

10.8. Matonpesutalkoot Kirkkojärvellä

11.8. Retki Gallen-Kallelan museoon

12.8. Kännykkäkamerapaja

12.8. Kuukausikokous

17.8. Kakkutalkoot Lilla Karyllissa

17.8. Matinraitin kyläkarnevaalit

18.8. Tervetuloa Lilla Karylliin puutarha-
kahveille!

18.8.
Aivojumppaa ja kinesiologiaa

19.8. Valoemy ja Meriemy kiinni

23.8. Ikkunanpesutalkoot Valoemyssä

23.8.-27.8. Kesäleiri saaressa

25.8. Ikkunanpesutalkoot Lilla Karyllissa

26.8. Luovaa ilmaisua ja improvisaatiota

27.8. Ikkunanpesutalkoot Meriemyssä

EMY-tiedote 8/2021
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!
Vastaava toimittaja:  Arttu Pöyhtäri, 
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: Arttu.
Lähetä aloitteesi, toiveesi tai ideasi Emylle
emy.fi -sivujen aloitelomakkeella tai aloite(at)emy.fi

Elokuun tärpit
Elokuussa Emyssä on tarjolla monia väyliä osallisuuteen 
ja yhdessä tekemiseen! Perinteisten talkoiden alkamisen 
lisäksi elokuussa on monen monta tilaisuutta osallistua 
ja tehdä yhdessä, kuten matonpesutalkoita, kakkutal-
koita ja niiden lisäksi kohtaamispaikkojen ikkunoiden 
pesua. Myös muutama uusi ryhmä aloittaa meidän opis-
kelijamme Rurikin ohjaamana.  Elokuun lopulla onkin 
monenlaista ohjelmaa ja syyskuussa pääsemme jo toi-
von mukaan kiinni Emyn normaaliin kiireiseen arkeen. 

Olemme myös uudistaneet palautekyselyämme ja vii-
me kuun alusta julkaisimme ensimmäisen kyselyn Emyn 
nettisivuilla. Mikäli et ole vielä käynyt vastaamassa, ar-
vostaisimme kovasti sinun näkemystäsi ja palautettasi!

Elokuisen perinteisen kesäleirin tilalla on tänä vuonna 
toinen leiri Stora Blindsundissa Sierlan sijaan. Sierlan 
leirikeskus on poistunut toiminnasta ja katsotaan mitä 
löydämme ensi vuonna sen tilalle. 

Elokuun alusta osa työntekijöistämme vielä lomailee, 
myös minä, mutta palailemme töihin elokuun puolivä-
liin mennessä! 

Katja siirtyi heinäkuussa toisiin tehtäviin, toivotamme 
hänelle hyvää jatkoa ja kiitämme tästä ajasta, nähdään 
taas! 

Hyvää loppukesää juuri Sinulle, ja ihanaa syksyn alkua! 

Arttu
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Ajankohtaista
Elokuussa kohtaamispaikkatoimintaa ja 
talkoita!

Retki Gallen-Kallelan museoon ke 11.8. Lähtö Lilla Ka-
ryllista klo 11.40 julkisilla (sis. myös kävelyä) tai tule omin 
reitein klo 12.45 museon ulko-ovelle. Yhteinen opastus 
klo 13. Emy tarjoaa kahvin ja pullan kahvilassa, josta pa-
laamme Lilla Karylliin tai omin reitein klo 15. Ilmoittau-
tuminen 10.8. mennessä Velloon tai Erjalle p. 050 310 
7982. Ota alennusoikeustodistukset mukaan (eläkeläi-
set, työttömät, opiskelijat, Kaikukortti, Museokortti).

Elokuussa mennään vielä kesäaikataulussa, mutta pala-
taan pikkuhiljaa myös tavallisempaan arkeen, talkoiden 
myötä. Myös kohtaamispaikat ovat auki tavalliseen ta-
paan, paitsi Valoemy, joka aukeaa vasta 16.8. Kohtaa-
mispaikkoihin voit tulla osallistumaan talkoisiin tai vain 
kahville ja tapaamaan ihmisiä. Alla ohjeet talkoisiin tai 
kohtaamispaikkoihin osallistumiseen.

Talkoot

Lilla Karyllissa joka arkipäivä klo 10-13
Meriemyssä ma, ke ja pe klo 10-13

Ilmoittaudu talkoisiin mukaan Vellossa tai soita kohtaa-
mispaikan puhelimeen (Lilla Karyll p. 050 310 7985 ja 
Meriemy p. 050 471 7774). Tulethan talkoisiin vain ter-
veenä. 

Kohtaamispaikat

Lilla Karyllissa on kaksi vuoroa kohtaamispaikkaan tu-
leville: 9-13.00 ja 13.00-16.30, varaa paikkasi Vellosta tai 
soittamalla Lilla Karylliin p. 050 310 7985.

Meriemyssä ei ole talkoiden kanssa samaan aikaan koh-
taamispaikkatoimintaa, joten ma, ke ja pe kohtaamis-
paikka auki (muille kuin talkoolaisille) vain klo 13.00-
16.30. Ti ja to Meriemy auki normaalisti 9-16.30. Varaa 
paikkasi Vellosta tai soittamalla Meriemyyn p. 050 471 
7774.

Valoemyssä avoimet ovet ma, to ja pe klo 10-14. Varaa 
paikkasi Vellosta tai soittamalla p. 050 312 5193.

 Emyn hallituksen ja työntekijöiden perintei-
nen yhteinen suunnittelupäivä on torstaina 

19.8. ja tällöin Valoemy ja Meriemy ovat poik-
keuksellisesti kiinni!

Tervetuloa Lilla Karylliin puutarhakahveille ke 18.8. 
klo 13-15. Sisaryhdistyksemme Helmi Helsingistä tulee 
retkelle Lilla Karyllin puutarhaan. Juomme yhdessä kak-
kukahvit, nautimme kesäisestä päivästä ja tutustumme 
toisiimme. Tule viettämään iltapäivää kanssamme! Il-
moittaudu Vellon kautta tai Saaralle p. 050 312 5192.

Aivojumppaa ja kinesiologiaa ke 18.8. klo 15.15-16.15 
Lilla Karyllin pihalla tai sateella Villa Apteekissa, Pappi-
lantie 5, 2. krs. Ryhmässä tehdään kinesiologiaan pe-
rustuvaa aivojumppaa: mieltä ja kehoa tasapainottavia 
helppoja liikkeitä. Ilmoittautuminen Vellon kautta tai 
Virpille p. 050 310 7981.

Kännykkäkamerapaja to 12.8. klo 13-14.30 Helinä Rau-
tavaaran museossa. Kiinnostaako valokuvaus? Haluatko 
saada uusia ideoita kännykkäkameralla kuvaamiseen? 
Pajan ohjauksesta vastaa Zagros Manuchar (s.1990), Ira-
kin Kurdistanissa syntynyt suomalainen elokuvantekijä 
ja taiteilija. Paikka: Helinä Rautavaaran museo, Entressen 
kauppakeskus.  Lähtö Lilla Karyllista klo 12.45. Ilmoittau-
du Vellon kautta tai Virpille  p. 050 310 7981.

Ikkunanpesutalkoot + pizzaa Emyn kohtaamispai-
koissa! Kirkastetaan yhdessä kohtaamispaikkojen ikku-
nat! Hyvällä fiiliksellä, musiikin siivittämänä! Nautitaan 
talkoiden päätteeksi yhdessä pizzaa! Ilmoittaudu Vellon 
kautta tai Virpille p. 050 310 7981.
Ma 23.8. klo 14.30-16.30 Valoemy
Ke  25.8. klo 14.30-16.30 Lilla Karyll
Pe  27.8. klo 14.30-16.30 Meriemy

Tule leipomaan kakkuja Helmin vierailua varten ti 
17.8. klo 16-18. Ilmoittaudu Vellon kautta tai Virpille p. 
050 310 7981.

Matinraitin kyläkarnevaalit ti 17.8. klo 15-18. Perintei-
set Matinraitin kyläkarnevaalit järjestetään tänä vuonna 
Ankkurin pihalla, Matinkylässä. Luvassa on myös perin-
teisiä lauluja, grilliherkkuja ja kivaa seuraa. Tapahtuman 
osoite on Matinkartanontie 16 B.

Avomielin-onkikilpailu Vanhankaupunginkoskella 
pe 13.8. klo 9.45. Kokoonnumme Meri-infossa, osoittees-
sa Viikintie 1, 00560, josta haemme onget ja syötit. On-
kiminen tapahtuu Vanhankaupungin kosken suvannon 
lupa-alueella, jossa myös onkiminen on luvanvaraista 
ja maksullista (eikä siis tapahdu jokamiehen oikeudel-
la). Saamme kuitenkin Helsingin kaupungilta tähän ta-
pahtumaan ilmaiseksi kalastusluvat, onget sekä syötit. 
Halutessasi voit tietysti tuoda myös oman ongen (ei 
heitto-onkea eikä monikoukkuisia), syötit ja kylmälau-
kun saalista varten. Yhteislähtö Lilla Karyllista klo 8.50. Il-
moittaudu mukaan Vellossa tai Saaralle p. 050 312 5192.



5

Ajankohtaista

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

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.

Tule kehittämään Emyn strategiaa! 
Mikä on Emyn tulevaisuus? Mitkä ovat Emyn arvot ja pe-
rustehtävä? Kenelle Emy on tarkoitettu? Mihin suuntaan 
haluamme mennä? Sovitaan lounaspalaveri ja pohdi-
taan yhdessä! Ota yhteyttä: virpi.guttorm@emy.fi tai
p. 050 310 7981.

Kesäleiri saaressa ma-pe 23.8.-27.8. Emy järjestää jä-
senilleen kesäleirin Stora Blindsundin saaressa Nuotta-
niemen edustalla. 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). Valitsemme leiriläiset 16.8. ja lähetämme leiri-
kirjeet sähköisesti. Lisätietoja Karilta 050 367 2676.

Emyn kuukausikokous 
to 12.8. klo 16.30-17.30 Zoomissa sekä Villa Apteekissa. 
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  Virpille p. 050 310 7981.

Luovaa ilmaisua ja improvisaatiota to 26.8. klo 14.30-
16.30 Lilla Karyllin pihalla. Matalan kynnyksen heittäy-
tymistä ja mindfulness-tyyppistä vuorovaikutustaitojen 
harjoittelua. Fyysistä liikettä, puhetta, äänen käyttöä, 
tarinallisuutta ym. turvallisessa ilmapiirissä. Aiempaa 
osaamista ei tarvita, tule sellaisena kuin olet. Ilmoittau-
du Vellon kautta tai Erjalle p. 050 310 7982.
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  Torstai

    Keskiviikko

Emyn etä- ja lähitoiminta elokuussa

    Maanantai

Tiistai

Jalkapalloa klo 15.30-17 Laaksolahden tekonurmella. 
Rentoa pelailua höntsäilymeiningillä. Koutsina Kaide 
p. 050 552 1049.

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 kautta 
voit tutustua sinua koskettaviin aiheisiin, osallistua 
ryhmächatteihin tai kahdenkeskisiin chatteihin, ottaa 
osaa ryhmäkeskusteluihin tai saada henkilökohtaisen 
tukihenkilön. Keskustelu helpottaa. https://tukinet.net/

Kävelyryhmä Lilla Karyllista klo 16-17. Ilmoit-
taudu Vellon kautta tai Virpille p. 050 310 7981. 
Kävelyä ja juttelua.

Porinaporukka kokoontuu Valoemyssä 31.8. alkaen 
klo 10-12. Suomen Asumisen Apu ry järjestää Va-
loemyssä Porinaporukka-toimintaa. Porinapo-
rukat ovat alueen ikääntyneille tarkoitettuja 
kohtaamispaikkoja, joissa vietetään aikaa 
kahvitellen, rupatellen ja ryhmän itsensä suun-
nitteleman ohjelman merkeissä. Tervetuloa mukaan!

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 
taivaan väliltä ja ehkä vähän sivustakin. 

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 
taivaan väliltä ja ehkä vähän sivustakin. 

Ulkopelejä Lilla Karyllin pihalla klo 13.30. Ilmoit-
taudu Vellon kautta tai Virpille p. 050 310 7981.
5.8. Tikanheittoa
12.8. Mölkkyä
19.8. Petankkia
26.8. Sulkapalloa
2.9. Krokettia

Tie luovuuteen opintopiiri 3.6.-19.8. klo 15-16. Pi-
dätkö 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 virtaus-
ta ja toteutetaan unelmia. Jokaisella viikolla on oma 
teemansa ja päivittäisiin harjoituksiin menee aikaa noin 
tunti. Jokainen tekee harjoituksensa yksin. Tavataan 
kerran viikossa keskustellen teemoista ja kokemuksista 
etäyhteydellä Zoomissa, viimeisellä kerralla 19.8. klo 15-
16 Lilla Karyllissa. Voit osallistua ryhmätapaamisiin joka 
kerta tai vain halutessasi. Ilmoittaudu mukaan Erjalle ja 
voit kysyä lisätietoja p. 050 310 7982 / erja.karjalainen@
emy.fi. 

Jalkapalloa klo 16-17.30 Keski-Espoon tekonurmella. 
Rentoa pelailua höntsäilymeiningillä. Koutsina Kaide. 
p. 050 552 1049.

Pyöräilyryhmä Lilla Karyllista klo 13.30-14.30. 
Tule mukaan pyörilemään Espoon 
keskuksen lähimaastoon! Mukaan 
kannattaa ottaa juomapullo ja sopivat 
vaatteet. Säävaraus. Ilmoittaudu Vellon 
kautta tai Virpille 050 310 7981.

Piirustusryhmä klo 14-16 Lilla Karyllin puutar-
hassa tai sateen sattuessa Villa Apteekin yläker-
rassa, Pappilantie 5:ssä. Rentoa piirtelyä 
erilaisilla tekniikoilla ja teemoilla. Voit 
tuoda myös omia välineitä tai lainata 
Emystä. Ilmoittaudu Vellon kautta tai 
Virpille p. 050 310 7981.

Rentoutusta ja meditaatiota klo 17-18 Zoomissa. 
Tule hengähtämään hetkeksi! Tunnilla tehdään erilaisia 
rentoutus- ja meditaatioharjoituksia.
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Perjantai

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 ryh-
missä, 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.

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

Ulkokuntosali Lilla Karyllissa klo 14-15. 
Ilmoittaudu Vellon kautta tai Karille 
p. 050 367 2676.
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Tuu messiin! -hanke (18-32 v.)

Kesän kuulumisia!

Kesään mahtui kaikenlaista, eikä vähäisimpänä kohtaa-
mispaikkojen aukeaminen. Yhdessä oleminen, keskus-
telut, kahvittelu ja erilaiset aktiviteetit ovat tuoneet 
elämään iloa ja tekemisen meininkiä. Me kuulumme 
yhteen. 

Olemme mm. käyneet kävelyillä, tehneet yhdessä 
pizzaa ja pelanneet lautapelejä. On ollut ihana huoma-
ta miten paljon elämää mahtuu Valoemyn Olotilaan!

Heinäkuussa toiminta hieman supistui, mutta Olotila 
oli auki yleensä perjantaisin. Juotiin teetä ja leivottiin 
herkkuja. Kuunneltiin musaa ja nautittiin hetkestä.

Elokuun alussa on Olotilassa kahden viikon tauko, mut-
ta toiminta jatkuu 16.8. alkaen. Katso lisätietoa netistä 
(emy.fi/nuoret-aikuiset) tai Discordista. Myös instaa 
kannattaa seurata #emymessissa.

Vielä on kesää jäljellä. Syyskauden toimintoihin on hyvä 
asettautua pikkuhiljaa. Syksyllä päästään toivon mu-
kaan starttaamaan normia toimintaa vielä enemmän 
ja ehkä sumplimaan muutakin uutta toimintaa! Muista 
että aina voit ehdottaa uusia juttuja! Kuullaan mielel-
lään mitä just Te haluisitte!

Muista Tuu messiin! -leiri ke-pe 1.-3.9.! Kysy siitä lisää 
Artulta meilaamalla tai soittamalla.  Leirille mahtuu 
megeen 15.  Ruoat sun muut tehdän yhdessä ja sump-
litaan yhdessä! Leirille voi tulla myös hengailemaan, ei 
ole pakko jäädä yöksi. 

Arttu lomailee 12.7.-16.8. ja Irene 9.-30.8.

Hyvää loppukesää ja alkusyksyä kaikille!

Arttu & Irene

Irene Merinen
p. 050 310 7987
irene.merinen@emy.fi
irenemessis#7646

Arttu Pöyhtäri
p. 050 312 5193
arttu.poyhtari(at)emy.fi
arttumessis#7884
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Puutarhan kuulumisia

Uusi harjoittelija

Terve! Nimeni on Rurik, ja olen sosionomiharjoittelija 
Laureasta. Aloitin heinäkuussa Emyssä kymmenen 
viikon harjoittelun, joka jatkuu 10.9. saakka.

Minä olen kiinnostunut uimisesta, pyöräilystä ja peleis-
tä, erityisesti roolipeleistä. Kuuntelen paljon musiikkia 
vapaa-ajallani, ja pohdiskelen syviä ajatuksia melkein 
jatkuvasti. Se ja haaveilu ovat minulle tärkeitä. Haluan 
myös olla avuksi ihmisille niin paljon kuin pystyn.

Terveisiä puutarhalta

Kausi on alkanut, kuten olette varmaan huomanneet-
kin, aika kuivana. Aurinkoinen on hellinyt niitä ketkä 
siitä on tykännyt, mutta viljelijähän ei paisteesta niin 
välitä.

Kaikesta huolimatta taimet ovat saaneet mittaa ja 
siemenet itäneet jo vaikka nostovalmiiksi salaateiksi. 
Lähes satakunta lajia vieri vieressä rönsyävät penkeissä; 
kaunista katseltavaa.

Uutteraa ja iloista väkeä on taas mukana ollut. Tänä 
kesänä 23 kuokkijaa. Ja siksipä kaikki onkin niin reilassa. 
Paljon on tehty uutta, kuten joka vuosi. Esimerkiksi uusi 
upea aita, koska metsien eläimet pitivät kasvustoamme 
erittäin herkullisena, kuten me viljelijätkin. Lisätty myös 
viljelypenkkien lukumäärää, sekä istutettu eri perunala-
jikkeita sinne sun tänne. Emy lahjoitti myös palstaviljeli-
jöille käyttöön kauniin kompostikäymälän. Kohenneltu 
tietty aiemmin rakenneltuja, täytyyhän sitä talojakin 
kunnostaa.

Saimme tänäkin vuonna lahjoituksia moneltakin eri 
taholta. Olemme ylen kiitollisia heille!

Siemenperunat saimme K-Supermarket Kulinaarista. 
Kukkia ja taimia tuli Tuoremyynti Pitkäseltä ja Espoon 
kaupungin puutarhalta. Kuormalavoja ja lautatavaraa 
lahjoitti J. Woltter Oy. Kahvinporoja ja kananmunan-
kuoria ravintola Koivunoksasta. Ja tietysti kaikenlaista 
tarpeellista kävijöiltämme.

No, nyt kummastelette miksi ihmeessä poroja ja kuoria; 
nehän ovat oivallisia lannoitteita ja tuholaisten karkot-
tajia! Meillä käytetään monesti kummallisiakin mene-
telmiä, mutta tavoitteenamme on kierrättää ja käyttää 
uudelleen kaikkea kelvollista. Meillä kaikki on super-
luomua, myös ihmiset! 
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Onnellisuus

Onnellisuutta voi oppia ja lisätä jokaisena päivänä

Jopa 40 % onnellisuuden lähteistä on ihmisen omissa 
käsissä. Onnelliset ihmiset ovat energisiä, luovia ja te-
hokkaita, elävät terveempinä ja pidempään sekä koke-
vat menestyvänsä elämässään. Onnellisuus voi avartaa 
mieltä ja tuoda näkyviin enemmän mahdollisuuksia. 
Onnellisuuteen liittyy myös paljon positiivisia tunteita, 
vähän negatiivisia tunteita sekä suuri tyytyväisyys elä-
mään. Sitä ilmentävät ilo, kiitollisuus, mielentyyneys, 
kiinnostus, toiveikkuus, ylpeys, huvittuneisuus, inspiraa-
tio, kunnioitus sekä rakkaus.

Onnelliset ihmiset käyttävät paljon aikaa perheen, ystä-
vien ja muiden ihmisten kanssa, ilmaisevat kiitollisuutta 
kaikesta, mitä heillä on, nauttivat elämän nautinnoista ja 
elävät nykyhetkessä sekä auttavat muita ja ovat optimis-
tisia tulevaisuuden suhteen. Lisäksi he liikkuvat sään-
nöllisesti ja ovat sitoutuneita tavoitteisiinsa. Heillä on 
myös tai he kehittävät selviytymiskykyä eteen tulevien 
haasteiden, kuten stressin, kriisien ja tragedioiden edes-
sä. Onnellisuuteen kuuluu kuitenkin kaikkien tunteiden 
hyväksyminen. On siis hyödyllistä ja oikein kokea suru 
menetyksen jälkeen, viha tai taistelu vääryyttä vastaan, 
tai hyväksyä pelot vahingollisia asioita kohtaan.  

Positiiviset tunteet lisääntyvät positiivisiin asioihin kes-
kittymällä, kun taas epäonnistumisten märehtiminen 
vähentää niitä. On eduksi tietoisesti synnyttää positii-
visia tunnetiloja. Tietoisuustaidot, joissa huomioidaan 
arvostelemattomasti omat ajatukset, kehittävät tätä ky-
kyä. Rentoutus- ja meditaatioharjoitukset taas lisäävät 
ihmisten tietoisuutta omista intuitiivisista ajatuksistaan, 
mikä voi myös osaltaan ohjata onnellisuutta lisäävään 
suuntaan.

Tässä joitakin ehdotuksia synnyttää onnellisuutta. Lisää 
löydät Emyn nettisivuilta. 

o Liikunta lisää onnellisuutta ja vähentää masen-
nusta, stressiä ja ahdistusta. Katso lisää esim.: https://
ukkinstituutti.fi/liike-laakkeena/liikunta-ja-mielen-hy-
vinvointi/ https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/vinkkeja-
liikkumiseen

o Sosiaalisuus: rakenna korkealaatuisia yhteyksiä 
muiden ihmisten kanssa. Suhtaudu muihin arvostavasti; 
ole läsnä, valppaana ja positiivinen. Anna tukesi toisen 
ihmisen tekemiselle ja auta häntä menestymään. Usko 
ja luota, ja anna luottamuksen näkyä. Varaa aikaa leikki-
mieliseen hullutteluun. Voit kokeilla puhutella yhtä uut-
ta ihmistä joka päivä. Osoita kiinnostusta toisen ihmisen 
haaveita ja arvostuksia kohtaan. Lisää kaikenlaista kans-
sakäymistä sellaisen ihmisen kanssa, johon haluaisit tu-
tustua paremmin. Tämä voi syventää molemminpuolis-
ta arvostamista. 

o Hymymeditaatio esim. aamuisin ja iltaisin: hy-
myile kehosi kaikkiin kohtiin ja kaikille soluille aloittaen 
varpaista ja päätyen päälaelle. 

o Kiitollisuusmeditaatio: keskitä ajatuksesi sy-
dämeesi ja palauta mieleesi jokin voimaannuttava tai 
onnellinen kokemus esim. lapsuudestasi. Koe siitä kii-
tollisuutta ja anna tunteen kasvaa, ja kun jatkat päivän 
toimia, säilytä kiitollisuuden tunne kaikkea ja kaikkia 
kohtaan.  

o Aloita päiväsi 3 minuutin naurulla. Tekonauru 
muuttuu helposti aidoksi. Tarkkaile millaisia mukavia 
asioita päivässäsi tapahtuu. 

Kirjoittanut Erja Karjalainen 
lähteet:  Antti S. Mattila & Pekka Aarnisalo; Onnentaidot (2014), Barbara Fredrickson; Positivity (2009)
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Soutaen saareen

Oli lämmin, lähes helteinen kesäkuun lopun päivä, kun 
ryhmä emyläisiä suunnisti kohti Nuottaniemen venesa-
tamaa. Mihinköhän olin pääni pistänyt, mietin. Edessäni 
aukesi meri, ja mikä kyyti… soutuvene. No, rohkea ro-
kan syö, sanotaan, ja niin minäkin muiden mukana ka-
musin itseni soutuveneen kyytiin. Tästä alkaisi matka 
kohti tuntematonta.

Soutuvenheellä, no ei Kiinaan, mutta Stora Blinsundiin. 
Muu porukka oli jo ehtinyt kantaa muonat ja rinkkansa 
talolle, kun saavuin saareen. Wau!! Mihin olenkaan tul-
lut! Mahtava huvila, pihakeinu, kuisti, ja mikä parasta, 
saunarakennus - tupa ja keittiö, aivan meren rannassa.

Kyseessähän oli leiri, missä töitä tehtäisiin talkoilla. Näin-
pä sitten jaettiin tehtävät, valittiin vessansiivooja, souta-
ja ja saunanlämmittäjä. No minähän tietysti halusin sau-
nanlämmittäjäksi. Näin päädyinkin sitten majoittumaan 
saunamökkiin, olinhan saunamajuri. Muut päivän aska-
reet Arttu kirjasi sitten fläppitaululle päivittäin, tiskurit, 
vedenkantajat, sekä tietysti sauna-ajat. Kari hoiti kokka-
uspuolen Artun kanssa, me muut tiskasimme ja haimme 
vettä vuoroin. Soutaja tietysti souti, mantereen ja saaren 
väliä, aina kun oli joku tulossa tai menossa.

Leirillä soi kitara, vähän nykyaikaisesti jopa YouTubekin 
oli ajoittain musiikkia tuottamassa, mutta parhainta mu-
siikkia korville oli luonnon äänet. Helteet hellivät mei-
tä, oli mukavaa jutustelua ja rentoa yhdessäoloa. Jopa 
ahvenia piti käydä vähän narraamassa, mutta nehän piti 
vielä laskea takaisin kasvamaan. Sauna lämpesi joka ilta, 
ja mikä sen mukavampaa kuin pulahtaa veteen suoraan 
saunasta, ja illalla tietysti saunan jälkeen ulkogrillissä 
kuumeni makkarat.

Parina päivänä meitä kävi ilahduttamassa opiskelijat 
Raisa ja Karri. Järjestivät jopa kolmen lajin olympialaiset. 
No, tästähän en tietenkään puhuisi mitään jos en sattui-
si kuulumaan voittajajoukkueeseen :-).
Tietokilpailusta, Trivial Pursuitista, en sitten puhukaan 
mitään…

Ja mikä se sellainen leiri olisi, jossa ei jotain draamaa ole. 
Meille draamaa järjesti kiukkuinen urosjoutsen. Raukka 
pieni hanhenpoikanen oli eksynyt omasta pesueestaan 
liian lähelle joutsenpesuetta, ja siitäkös Joutsenherra oli 
raivoissaan. Ikinä emme olleet nähneet sellaista takaa-
ajoa ja uhittelua. Tämä herra jahtasi hanhenpoikaa vii-
meiseen asti, ei päästänyt edes veteen. Lopulta meidän 
oli pakko turvautua pelastusoperaatioon, ohjasimme, 
minä, Arttu ja Kari, hanhenpojan kauemmas Joutsenes-
ta, että se pääsi lopulta veteen ja etsimään omaa pesu-
ettaan.

En kadu hetkeäkään, että hyppäsin tähän tuntematto-
maan, pystyimme pienellä porukalla leireilemään vih-
doinkin, koronaturvallisesti. Näitä leirejä on kaivattu, ja 
toivottavasti saamme jatkossakin nauttia yhdessäolosta 
ja ulkoilusta. Matka “autiolle saarelle” antoi voimia taas 
jaksaa eteenpäin. Kiitos EMY, Arttu ja Kari sekä muut lei-
rillä olleet.

Johanna
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Aleksi Mäkelä (3.2.1989-4.7.2021)

Sunnuntaina sain kuulla järkyttävän uutisen, hyvä ystäväni Aleksi oli kuollut. Vasta pari päivää sitten puhuimme 
puhelimessa ja Aleksi oli täynnä elämää ja intoa. Sellainen Aleksi aina oli, hän innostui ja innosti ihmisiä ympärillään. 
Aleksin tunsivat kaikki, hän tuli helposti ihmisten kanssa toimeen ja loi uusia kaverisuhteita. Aleksi oli hyvin rohkea 
tekemään uusia asioita ja tapaamaan ihmisiä.
 
Tapasin Aleksin ensi kertaa Emyssä, hän puhui minulle Teatteri Mustasta aukosta ja improryhmä Lollaattorista ja 
rohkaisi ja innosti minut mukaan näiden toimintaan. Ilman Aleksia elämäni olisi ollut hyvin toisenlaista. Samaa voi 
sanoa varmasti lukemattomat muutkin ihmiset, joita Aleksi innosti mukaan toimintaan.
 
Aleksilla oli suuri sydän, hänelle teatteri oli hyvin tärkeää ja hän halusi jakaa tämän kokemuksen myös muiden kans-
sa. Aleksin kanssa olemme olleet tiiviisti tekemisissä Lollaattorin merkeissä, kun ohjasimme yhdessä sunnuntaisia 
hyvinvointi-improja. Sanoinkin heti kun kuulin uutisen, että Lollaattori ei ole Lollaattori ilman Aleksia.

Aleksin ystäväpiiri oli laaja ja tiedän, että moni jää suremaan hänen kuolemaansa. Tästä maailmasta lähti Aleksin 
myötä pieni pala iloa, valoa, innostusta ja elämänjanoa. Nyt meidän muiden on otettava mallia Aleksista ja innostet-
tava ja kannustettava ihmisiä ympärillämme, vaikka kukaan meistä ei tee sitä yhtä hyvin ja sydämestään kuin Aleksi. 

Jäämme haikeudella, kiitollisuudella ja suurella kaipauksella muistelemaan Aleksia, kaikkien kaveria. 

Hyvää matkaa Aleksi, kiitos että olit luonamme!

T. Milla

Me muutkin emyläiset jäämme kaipaamaan Aleksia. Otamme osaa läheisten suruun.

In memoriam
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Emyläisten runoja

Haluatko runosi, taidettasi tai muita luomuksiasi 
tiedotteeseen? 

Lähetä ne meille viimeistään edeltävän kuun 
15. päivänä!

Voi Emy

Menet kiinni
miksi

kaikki tarvitsevat teitä
tulkaa takaisin

    JN-21

 
Kesä kaunis

Syksy tulee
luonto ruokkii meidät

olemme kiitollisia
eikä valiteta

   JN-21

 
Elokuu

Sadonkorjuu
maanviljelijät

korjaavat sadon
meille kaikille
luonto antaa

   JN-21

Alku

Unten mailla versoo
taimi muiden tarhojen

On piilossa äänen
ja tulehtuneen katseen

tehden itsestään
avun vertaisen

Sami

Tuki

En tahdo tietää
en koskaan löytää

en milloinkaan ehtiä
mutta vertaisavun tukiessa

kautta kamelin selän
minua ravisuttaa

Sami

Puu

Oli kerran puu, kuusipuu.
Se kasvoi ikkunan edessä

komeana ja tuuheana.

Siinä oli paljon asukkaita,
Talvella katselin oravien

touhuja. Harakka-pariskunta
tuli aikaisin keväällä pesää
tekemään ja oli siellä tilaa

muillekin linnuille.

Kerran tuli huuhkajakin
lepäilemään oksalle, mutta
vakiasujat ajoivat sen pois.

Se oli hyvä puu,
kesällä se varjosti kerros-

talo-asuntoani kuumuudelta
Talvella komea joulupuukin

Ei ole kuusta enää,
tarvittiin lisää parkkipaikkoja

autoille. On näköalaa,
mutta kaipaan sinua kuusi.

Ritva
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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 arkisin klo 
9.00-13.00. Ruokajakelua tiistaisin 
ja torstaisin klo 12.00 - kahvila ei 
ole tällöin auki. Kahvila avoinna 
muina päivinä. Puuroa tarjolla 
kahtena päivänä viikossa, maanan-
taisin ja perjantaisin klo 9.00

(ent. Asukastalo Kylämaja) on kaikille avoin koh-
taamispaikka ja toimintatila Espoon Matinky-
lässä. Tarjoamme tukea, ohjausta ja neuvontaa 
suomen, arabian, somalin ja englannin kielellä. 
Avaamme ovet jälleen ma 16.8. klo 9. Leppoisaa 
kesää! Matinkatu 7, p. 050 430 3112 .
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 ja Virpi Guttorm. Sovithan oman korttisi hakemiselle ajan ottamalla ensin 
yhteyttä. Kaikukortin käyttämiseen tärppejä löydät: emy.fi.

Saara Arkimo  puh. 050 312 5192 saara.arkimo(at)emy.fi

Virpi Guttorm puh. 050 310 7981 virpi.guttorm(at)emy.fi
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