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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 2022 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 7985
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. 050 471 7774
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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Elokuun tärpit
4.8.

Retki Vallisaareen

6.8.

Kuukausikokous ja
Kaikukorttiryhmä Meriemyssä

7.8.

Taidetyöpaja Valoemyssä

9.8.

Minigolf-turnaus Taivallahdessa

10.8.

Retki Korkeasaareen

11.8.

Meriemy ja Valoemy kiinni, Lilla Karyll
auki, mutta ilman talkoita!

11.8.

Frisbeegolfia Puolarmaarissa

12.8.

Vapaaehtoisten virkistyspäivä
Helsingissä

Emyn kuulumisia
Kesän riennot jatkuvat!
Vaikka meikäläinen lomailee Itä-Suomessa, Emyssä toiminta jatkuu! Elokuussa ryhmäkattaus hieman laajenee,
ja tarjolla on myös monenlaisia retkiä, tapahtumia sun
muuta kivaa vielä loppukesälle.
Huomioi myös seuraavan aukeaman Kuukausikokouksen toiveita -osio, josta voi helposti yhdellä vilkaisulla
todeta että kyllä, Emyssä voit myös juuri Sinä vaikuttaa
toimintaan! Uusia ryhmiä, retkiä ja muita voi ehdotta
monella eri tavalla: sähköpostilla osoitteeseen aloite@
emy.fi, paperilla kohtaamispaikkojen aloitelaatikoihin
tai osallistumalla yhdistyksen kuukausikokouksiin
Meriemyssä. Tule siis mukaan vaikuttamaan!
Tässä kuussa voivat tarkkasilmäiset myös bongata sivulla 7 laajentuneen vapaaehtoistoimien listauksen. Jos
sinulla on aikaa ja halua, ole yhteydessä ja tule mukaan
tekemään hyvää!

15.8.

Valoemy aukeaa!

18.8.

Emy vs. Askel tikkaturnaus

19.8.

Karaokeperjantai Lilla Karyllissa

Minä täältä toimituksesta toivottelen tässä hyvää loppukesää teille kaikille, nähdään taas syksyllä!

26.8.

Espoo-päivän piknik Samarianmäellä

Arttu

26.8.-27.8.

MTKL Yhdistyspäivät Porissa

30.8.

Avomielin ongintakilpailu Vanhankaupunginlahdella

EMY-tiedote 7/2022
Palaute: tiedote@emy.fi p. 050 310 7987
Julkaisija: Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Y-tunnus: 0678820-6
EMY ry, Pappilantie 7, 02770 Espoo espoonmielenterveys@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 €/kalenterivuosi. Ilmestyminen: Kuukauden alussa, 12 krt/vuosi.
Aineisto on tervetullutta! Aineisto tulee toimittaa
edeltävän kuukauden puoliväliin mennessä sähköpostitse tiedote@emy.fi tai postitse Valoemyyn.
Kansi: Riikka Josefiina
Lähetä aloitteesi, toiveesi tai ideasi Emylle
emy.fi -sivujen aloitelomakkeella tai aloite@emy.fi
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Turnauksia

Ajankohtaista

Minigolf-turnaus ti 9.8. Taivallahdessa klo 13
Avomielin-yhdistysten yhteinen minigolfturnaus ti 9.8.
klo 13 Taivallahden minigolf-radalla, Hiekkarannantie
1. Majakka ry tarjoaa kilpailun lomassa pientä purtavaa.
Emyn joukkueeseen kaivataan 5 pelaajaa ja 3 kannustajaa. Jos mielit mukaan, ilmoittaudthan to 4.8. mennessä
Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981. Pelikokemuksen
puute ei ole este osallistumiselle, sillä aloittelevatkin
golfin ystävät perehdytetään pelin sääntöihin ja saloihin. Yhteislähtö Lilla Karyllista klo 11.20.

Työntekijöiden
kesälomat
Arttu: viikot 31-35
Saara: viikot 31-32
Eeva: viikko 33

Hallituksen ja työntekijöiden suunnittelupäivä 11.8. Emyn hallituksen ja työntekijöiden perinteinen yhteinen suunnittelupäivä on torstaina
11.8. ja tällöin Valoemy ja Meriemy ovat poikkeuksellisesti kiinni! Lilla Karyll on auki, mutta talkoita ei järjestetä.

Avomielin ongintakilpailu Vanhankaupunginlahdella ti 30.8. klo 9.45-14 Tukiyhdistys Karvinen kutsuu Avomielin-kumppanit onkikisoihin. Onkiminen
tapahtuu Vanhankaupungin kosken suvannon lupaalueella, jossa myös onkiminen on luvanvaraista ja
maksullista (eikä siis tapahdu jokamiehen oikeudella.)
Saamme Helsingin kaupungilta tapahtumaan ilmaiseksi kalastusluvat, onget sekä syötit. Halutessasi voit
tuoda oman ongen (ei heitto-onkea eikä monikoukkuisia), syötit ja kylmälaukun saalista varten. Vinkki!
Aluella voi viettää kesäistä päivää myös patikoimalla
pitkospuita pitkin ruovikkoalueen läpi monipuolisena
lintualueena tunnettuun Lammassaareen tai vain paistatella päivää veden äärellä kauniissa rantapuistossa.

Vapaaehtoisten virkistyspäivä 12.8. Hei, sinä aktiivinen Emyn vapaaehtoinen tai vuoden sisään säännöllisesti vapaaehtoistehtävissä toiminut! Emy kiittää
sinua lämpimästi yhteisöllemme antamastasi ajasta ja
taidoistasi! Olet ollut mahdollistamassa monipuolista
toimintamme ja emyläisten hyvinvointia. Kutsumme sinut vapaaehtoisten virkistyspäivään Helsinkiin pe 12.8.
Tapaamme klo 11 Helsingin rautatieasemalla (sisällä
pääopasteiden kohdalla). Käymme buffetlounaalla ravintola Cavernassa. Tämän jälkeen lähdemme ihastelemaan kesäistä Helsinkiä SkyWheel-maailmanpyörästä.
Ilmoittautumiset ma 8.8. mennessä Vellossa tai Eevalle
p. 050 310 7984 tai Virpille p. 050 310 7981. (Ilmoitathan
samalla ruokarajoitteesi.)

Painavimman yhteissaaliin onkinut joukkue voittaa. Myös painavimman kalan onkija palkitaan.Onkikilpailun palkintojen jaon jälkeen Karvinen tarjoaa osallistujille makkaran paistoa, kahvia ja muuta
evästä. Joukkueisiin mahtuu 5 kilpailijaa/yhdistys. Evästä varataan myös 5 kannustajalle/yhdistys.

Ilmoittautuminen syksyn digikaverivalmennukseen
nyt käynnissä! Haluaisitko toimia vapaaehtoisena
digikaverina Emyssä? Kiinnostaako muitten tukeminen
ja digitaidot sinua?

Kokoonnumme klo 9.45 Meri-infossa, osoitteessa Viikintie 1, 00560 Helsinki, josta haemme onget ja syötit. Yhteislähtö Lilla Karyllista klo 8.30. Ilmoittautumiset 22.8.
mennessä Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

Kaksipäiväisessä digikaverivalmennuksessa opit ohjaus- ja opastustaitoja. Käymme läpi muun muassa hyvän
ohjaajan ominaisuuksia, tutustumme erilaisiin oppimistyyleihin sekä käsittelemme sitä, millaista on turvallinen digituki. Teknisiä taitoja sen sijaan emme painota
tässä valmennuksessa. Valmennus järjestetään kahtena
peräkkäisenä päivänä Espoon Otaniemessä: ti 4.10. ja
ke 5.10. klo 9.30-15.30. Osallistujille tarjotaan aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvit/-teet molempina päivinä.
Valmennus on maksuton.

Tulevia leirejä
Kalastusleiri Inkoon Gölisnäsissä ma 19. - to 22.9.
Leirin ohjelmassa on omatoimista ulkoilua, kalastusta ja
saunomista. Kalastusluvat ja -välineet jokainen huolehtii
itse. Jos tarvitset apua lupien kanssa, saat sitä kysymällä
Emyn työntekijöiltä (tai www.eraluvat.fi/kalastus). Hae
ti 6.9. mennessä täyttämällä hakulomake netissä emy.
fi/leirit. Hakulomakkeita saat myös Emyn kohtaamispaikoista ja työntekijöiltä. Lisätietoja Kajlta p. 050 552 1049.
Kaikille mukaan hakeneille ilmoitamme henkilökohtaisesti hakuajan jälkeen. Osallistumismaksu on 40 €.

Digikaverivalmennuksen tavoitteena on antaa sinulle
valmiudet toimia Emyn omana digikaverina. Valmennuksen jälkeen voit tukea ja harjoitella älylaitteiden
käyttöä yhdessä muitten kanssa. Osallistuaksesi sinun
ei tarvitse olla digitaitojen guru. Tärkeintä on, että haluat tukea toisia ja olet kiinnostunut oppimaan lisää.
Ilmoittautuminen 27.9. mennessä sähköpostitse:
digion.hanke@gmail.com
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Ajankohtaista

Uusia ryhmiä
Mielen hyvinvoinnin lähteillä -ryhmä Tapiolassa ke
7.9.-12.10. klo 14-16, haku 5.9. mennessä! Keskusteluryhmä mielen hyvinvoinnista kiinnostuneille. Ryhmä
kokoontuu 6 kertaa Tapiolan kirkolla keskiviikkoisin klo
14-16: 7.9., 14.9., 21.9., 28.9., 5.10. ja 12.10. Ryhmässä
tutustutaan mielen hyvinvointiin vaikuttaviin asioihin
keskustellen ja toiminnallisin menetelmin.

Kuukausikokouksen aloitteesta
Retki Vallisaareen 4.8. Tule saaristoveneretkelle vehreään Vallisaareen! Oppaana Tomi, joka kertoo saaren
värikkäästä historiasta. Yhteislähtö Lilla Karyllista klo
9.30. Emy tarjoaa yhteislähtijöille tarvittaessa menomatkan julkisilla sekä veneen meno-paluulipun. Paluu klo
15 veneellä tai oman aikataulun mukaan. Ota retkelle
mukaan omat eväät + vesipullo. Ilmoittautuminen 3.8.
mennessä Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

Ryhmässä käsiteltäviä teemoja:
• Mielenterveys voimavarana - hyvän mielen taidot ja
selviytymistaidot
• Itsemyötätunto
• Tunnetaidot
• Turvaverkkoni
• Ravintoa mielelle ja keholle
• Aivoterveyden vaaliminen

Retki Korkesasaareen ke 10.8. klo 13-16. Eläintenystävien kesä jatkuu Korkeasaaressa! Siellä voit tutustua
noin 150 eläinlajiin tundralta trooppisiin sademetsiin ja
aavikoihin. Lähtö Lilla Karyllista klo 13, paluulähtö Korkeasaaresta klo 16 tai omaan tahtiin. Ota omat eväät ja
vesipullo mukaan! Emy tarjoaa tarvittaessa menomatkan ja pääsylipun. Ilmoittaudu 9.10. mennessä Vellossa
tai Virpille p. 050 310 7981.

Ryhmä järjestetään Emyn ja Tapiolan seurakunnan
yhteistyönä. Ohjaajina diakonissa Anna Handroo ja
toiminnanohjaaja Virpi Guttorm. Hae ryhmään ti 5.9.
mennessä Vellon tai Virpin kautta p. 050 310 7981.
Taidetyöpajat Valoemyssä jatkuvat su 7.8. klo 10-14
Inspiroivat taidetyöpajat jatkuvat jälleen 7.8., 21.8., 4.9.
ja 11.9. klo 10-14. Työpajoissa työskennellään ilmassa
kuivuvan massan kanssa. Mielikuvitusta ja luovuutta
herätellään muovailemalla. Mitään ei tarvitse osata, eikä
aiempaa kokemusta taidetyöskentelystä tarvita. Ryhmää ohjaa sanataide- ja kohtaamistaiteen ohjaaja sekä
ekspressiivisen taideterapian opiskelija Emilia Lindroos.
Ilmoittaudu viimeistään pajaa edeltävänä perjantaina
Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

Frisbeegolfia to 11.8. klo 13.30. Tule pelaamaan frisbeegolfia Puolarmaariin! Yhteislähtö Lilla Karyllista klo
13.30 vapaaehtoisen Idan kanssa. Emy tarjoaa tarvittaessa bussikyydin.

Saareen saunomaan
Stora Blindsundiin pääsee saunomaan ja uimaan. Soutuvene noutaa saunojat Nuottaniemen venesataman
(Nuottatie 19, Matinkylä) itäreunan laiturista.
• Parittomilla viikoilla keskiviikkoisin on naistenvuoro
(haku laiturilta klo 18).
• Parillisilla viikoilla keskiviikkoisin on sekä miesten
että naisten vuorot. Miehet saunovat klo 17-18.30
(haku laiturilta klo 17) ja naiset saunovat klo 18.3020 (haku laiturilta klo 18).
• Saunamaksu on 3€. Pakkaa omat saunomistarvikkeet, laudeliinat ja eväät mukaan. Lemmikkieläimiä
ei voi saareen tuoda. Saaressa on makkaranpaistomahdollisuus.
Järjestäjä: SeKaVa (seurakunnat, kaupunki, vapaat järjestöt). Lisätietoja p. 044 068 8068.

Emyn ja Askeleen tikkaturnaus to 18.8. klo 13.30-15
Nyt kisataan Pappilantien tikkamestaruudesta! Vastakkain kaksi kovaa Askel ja Emy! Tule mukaan mittelöihin
tai kannustamaan matalalla kynnyksellä! Ei taitovaatimuksia, kunhan osallistut! (Ps. Harjoittelemaan pääset
mukavasti torstaisin Emyn ulkopeliryhmässä klo 13.30!)

Karaokeperjantai Lilla Karyllissa 19.8. klo 13-15. Tule
laulamaan karaokea ja halutessasi vaikka tanssimaan Lilla Karyllin pihalle hyvän sään salliessa, muussa
tapauksessa olohuoneessa.
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Emy mahdollistaa!

Ajankohtaista

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.

Talkoot
•

•
•

Lilla Karyllin talkoot kahdessa osassa:
aamupäivän talkoot klo 9.30–13
iltapäivän talkoot klo 12–15.30
Iltapäivän talkoot alkavat ruokailulla ja jatkuvat
siivous- ja kunnossapitotehtävillä.
Meriemyssä ma, ke ja pe klo 10-13
Valoemyn talkoot ke 17.8. alkaen klo 10-13.

Ilmoittaudu talkoisiin Vellossa tai soita kohtaamispaikan
puhelimeen (Lilla Karyll p. 050 310 7985, Meriemy
p. 050 471 7774, Valoemy p. 050 310 7987). Tulethan talkoisiin vain terveenä.

Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutus
Valoemyssä la 24.- su 25.9. klo 10-17.
• Kiinnostaako mielenterveys voimavarana, hyvinvoinnin ja terveyden osana?
• Haluatko päivittää mielenterveystaitojasi ja -tietojasi?
• Kiinnostavatko tunne- ja vuorovaikutustaidot?
• Haluaisitko oppia keinoja vahvistaa omaa ja toisten
mielen hyvinvointia?
Tule mukaan Mielenterveys elämäntaitona - MTEA1koulutukseen! Saat tietoa mielenterveydestä ja siihen
vaikuttavista tekijöistä. Saat välineitä mielen hyvinvoinnin sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen. Opit elämän monista kriiseistä ja selviytymiskeinoista sekä itsemurhien ehkäisystä. (Koulutus ei sovellu
akuutissa kriisissä olevalle.) Koulutus sisältää oppikirjan
sekä aamu- ja iltapäiväkahvin. Ilmoittaudu to 22.9.
mennessä Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

Kohtaamispaikat
•
•
•

Lilla Karyll on auki arkisin klo 9-16.30.
Meriemy on kesä-aikana auki arkisin klo 9-15.
Valoemy auki 15.8. alkaen ma klo 10-14 ja
to-pe 10-14.

Kohtaamispaikkojen viikonloppupäivystykset:
•
•

Meriemy auki lauantaisin 12-16
Lilla Karyll auki sunnuntaisin 12-16

Varmista aina kohtaamispaikkaan soittamalla että
päivystäjä on paikalla!

Emyllä on soutuvene Bodomilla.
Emyläisillä on mahdollista lainata yhdistyksen venettä,
joka sijaitsee Espoon Bodom-järven rannalla. Vene on
soudettava ja siihen mahtuu mukavasti kaksi henkilöä.
Veneen käytöstä voit keskustella Kaj Järvisalon kanssa
kaj.jarvisalo@emy.fi tai p. 050 552 1049.

Tule mukaan kehittämään Emyä!

Emyn seuraavat kuukausikokoukset Meriemyssä la
6.8. klo 13 ja syyskuussa 3.9. klo 13. Suunnittelemme
yhdistyksen toimintaa, sekä käymme läpi retkitoiveita ja
aloitteita. Ideoita ja aloitteita voi esittää kohtaamispaikkojen aloitelaatikoihin tai s-postitse: aloite@emy.fi. Lisätietoja Virpiltä p. 050 310 7981.

Haluatko mukaan kaveriporukkaan?
Yhdistämme ihmisiä 2-4 henkilön kaveriporukoihin.
Ajatuksena vähentää yksinäisyyttä. Mahdollisesti käydä vaikka Kaikukorttikohteissa yhdessä tai keksiä jotain
muuta mukavaa ja yhdistävää. Vertaiskaverit toimivat
toisilleen vapaaehtoisena matalan kynnyksen vertaistukena – kohtaavat toisensa ihmisenä, vertaisena. Jos kiinnostuit, ilmoittaudu Virpille p. 050 310 7981.

Kaikukorttiryhmä kuukausikokouksen jälkeen
Meriemyssä klo 14-15!
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Tuu messiin! -toiminta
nuorille aikuisille

Kiinnostaako vapaaehtoistyö?
Avoimia vapaaehtoistehtäviä
• Meriemyn lauantaipäivystäjä klo 12-16
• Lilla Karyllin sunnuntaipäivystäjä klo 12-16
• Ryhmänohjaaja jalkapalloon, futsaliin, sählyyn tai
sulkapalloon
• Avomielin-verkkoon Discordiin keskustelukaveriksi
• Pihatöitä Lilla Karyllissa
• Emyn toiminnan esittely esim. terveyskeskuksien ja
psykiatrian poliklinikoiden auloissa yhdessä Emyn
työntekijän kanssa.
• Ruotsin, englannin tai venäjän kielen keskusteluryhmän ohjaaja
• Pe 26.8. Espoo-päivän tapahtumassa avustaminen:
torikatosten pystytys
Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä Virpiin p. 050 310 7981.

Kohtaamispaikka
Olotila!
Olotilassa voit pelailla, hengailla, tutustua uusiin ihmisiin, tulla tekemään kouluhommia tai muita
prokkiksia. Valoemystä löytyy erilaisia pelikonsoleita
ja lautapelejä, voit myös tuoda omiasi. Olotilassa saa
myös järjestellä erilaisia omia vapaaehtoisjuttuja!
•
•

Torstain Olotila 15-19 EI 11.8.
Perjantain Olotila 15-19

Lisätietoja ryhmistä ja nuorten toiminnasta voi kysellä
aina kun siltä tuntuu!
Arttu Pöyhtäri // p. 050 312 5193
arttu.poyhtari@emy.fi // arttumessis#7884
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Emyn etä- ja lähitoiminta elokuussa
Vello

Jalkapalloa Laaksolahden tekonurmella klo 1516.30. Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana on
hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet taidoista riippumatta
mukaan pelaamaan!
Treenit ja pelit näet myös emy.fi lisäksi verkossa: fcaskel.
nimenhuuto.com ja voit kirjautua myös sivustolle. Tiedustelut Kaidelta p. 050 552 1049.

Vello on palvelu, jonka kautta voit ilmoittautua
mukaan Emyn ryhmiin ja muuhun toimintaan. Vellon
käytössä saat apua työntekijöiltä, jos tarvitset! 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.

Maanantai
Olotila Ohjaamotalolla (18-32 v.)klo
15-18. Ohjaamotalon Olotilassa (Lintuvaarantie 2) voit pelailla pingistä, lautapelejä, nautiskella kahvista & teestä ja
tutustua uusiin tyyppeihin! Tuu messiin!

Talkoot. Kokkaillaan ja huolehditaan kohtaamispaikkojen siisteydestä yhdessä.
•

•

Lilla Karyllin talkoot: 1. vuoro klo 9.30-13 ja 2. vuoro
klo 12-15.30. Iltapäivätalkoot alkavat yhteisellä
ruokailuhetkellä ja jatkuvat siivous- ja kunnossapitotehtävillä. Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla Karylliin
p. 050 310 7985.
Meriemyn talkoot klo 10-13. Ilmoittaudu Vellossa
tai Meriemyyn p. 050 471 7774.

Sielunmaisemien maalarit Lilla Karyllissa klo 1719, alkaa 22.8. Emyn kuvataideryhmät ovat avoimia
kaikille eikä taitovaatimuksia ole. Tervetuloa löytämään
kuvataiteen ja värien ilo! Tiedustelut Virpiltä
p. 050 310 7981.

Tiistai

Ystäväryhmät on tarkoitettu erityisesti yksinäisille tai
sosiaalisesti eristäytyneille henkilöille, jotka kaipaavat
elämäänsä ihmisiä ja mielekästä tekemistä.
• Me-talon ystäväryhmä 22.8. alkaen.
(Terveyskuja 2 B) klo 10-11.45 Ilmoittaudu Saaralle
p. 050 312 5192.
• Raitin Pysäkin ystäväryhmä 22.8. alkaen.
(Konstaapelinkatu 1) klo 15-16.30. Ilmoittaudu
Virpille p. 050 310 7981.
• Naapuruustalo Matinkylän ystäväryhmä 22.8.
alkaen. (Matinkatu 7) klo 15-16.30. Ilmoittaudu
Saaralle p. 050 312 5192.

Talkoot. Lilla Karyllissa. 1. vuoro klo 9.30-13 ja 2. vuoro
klo 12-15.30. Kokkaillaan ja huolehditaan kohtaamispaikkojen siisteydestä yhdessä. Iltapäivätalkoot alkavat yhteisellä ruokailuhetkellä ja jatkuvat siivous- ja
kunnossapitotehtävillä. Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla
Karylliin p. 050 310 7985.
Emy-chat Tukinetissä klo 10-11.30. Keskustelua mielen hyvinvoinnista ja arjen asioista. Keskustelu
helpottaa. https://tukinet.net/

Shakkikerho Villa Apteekissa klo 13-15. Ryhmässä pelataan shakkia mukavassa porukassa. Voit tulla
mukaan, vaikket vielä osaisi shakkia – neuvojakin on
tarjolla. Tervetuloa pelaamaan!
Lisätietoja Sunilta p. 050 365 5475.
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Torstai

Porinaporukka Valoemyssä klo 10-11.30, alkaa 23.8.
Porinaporukat ovat alueen ikääntyneille tarkoitettuja
kohtaamispaikkoja, joissa vietetään aikaa kahvitellen,
rupatellen ja ryhmän itsensä suunnitteleman ohjelman
merkeissä. Tervetuloa mukaan!

Talkoot. Lilla Karyllissa. 1. vuoro klo 9.30-13 ja 2. vuoro
klo 12-15.30. Kokkaillaan ja huolehditaan kohtaamispaikkojen siisteydestä yhdessä. Iltapäivätalkoot alkavat
yhteisellä ruokailuhetkellä ja jatkuvat siivous- ja kunnossapitotehtävillä. 11.8. ei talkoita Lilla Karyllissa!
Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla Karylliin p. 050 310 7985.

Kesämusaryhmä Lilla Karyllissa ti klo
14-15.30. Super suosittu, monipuolinen
kesämusaryhmä jatkuu vielä elokuun ajan.
Luvassa on yhteislaulua, -soittoa ja jammailua sekä vaihtelevaa musiikkiin liittyvää
toimintaa. Voit myös tulla vain fiilistelemään ja kuuntelemaan! Lisätietoja Virpiltä p. 050 310 7981.

Ulkopeliryhmä Lilla Karyllin pihalla klo 13.30-15,
1.9. asti. Pelataan kesäisiä ulkopelejä Lilla Karyllin pihalla: toiveiden mukaan mölkkyä, petankkia, krokettia,
sulkapalloa, tikanheittoa... Sateen sattuessa lautapelejä
sisällä. Tervetuloa pelailemaan ja jutustelemaan mukavassa seurassa! Huom! 11.8. teemana frisbeegolf Puolarmaarissa. Lähtö Lilla Karyllin pihalta klo 13.30 vapaaehtoisen Idan kanssa. 18.8. teemana tikanheitto, jolloin
on Askeleen ja Emyn toivottu tikkaturnaus, mihin kaikki
ovat tervetulleita! Tiedustelut Heliltä p. 050 310 7987.

Teatteriryhmä ESKO:ssa klo 14.30-16, alkaa 23.8.
Huom uusi aika! Emyn teatteriryhmä kokoontuu
ESKO:n salissa (Pappilantie 2). Ryhmässä harjoitellaan
ilmaisutaitoa ja näyttelemistä teatterikoulun opettajan
ohjauksessa. Lisätietoja Virpiltä p. 050 310 7981.
Nuorten aikuisten taideryhmä (18-32
v.) Espoon keskuksen Me-talolla klo
16.30-18.30. Tule mukaan taiteilemaan!
Nuorten aikuisten taideryhmä kokoontuu
kerran kuussa: 16.8., 13.9., 18.10., 15.11. ja 13.12. Espoon
keskuksessa, Me-talolla (Terveyskuja 2 B). Piirtää voit
aiheen mukaan tai sen vierestä, tai tulla muuten vaan
viettämään aikaa huikeassa seurassa! Ohjaajana Titta.
Ilon maalarit Meriemyssä klo 16.30-18.30, alkaa
23.8. Emyn kuvataideryhmät ovat avoimia kaikille eikä
taitovaatimuksia ole. Tervetuloa löytämään kuvataiteen
ja värien ilo! Tiedustelut Virpiltä p. 050 310 7981.

Keskiviikko

Meren ja taivaan välillä Meriemyssä parillisina viikkoina klo 14-15.30, alkaa 25.8. Tervetuloa keskustelemaan kaikesta maan ja taivaan välillä Espoonlahden
seurakunnan diakonin Liisa Pohjosen ohjauksella.

Talkoot. Kokkaillaan ja huolehditaan
kohtaamispaikkojen siisteydestä yhdessä.
•

•
•

Lilla Karyllin talkoot: 1. vuoro klo 9.30-13 ja 2. vuoro
klo 12-15.30. Iltapäivätalkoot alkavat yhteisellä
ruokailuhetkellä ja jatkuvat siivous- ja kunnossapitotehtävillä. Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla Karylliin
p. 050 310 7985.
Meriemyn talkoot klo 10-13. Ilmoittaudu Vellossa
tai Meriemyyn p. 050 471 7774.
Valoemyn talkoot 17.8. alkaen klo 10. Ilmoittaudu
mukaan Vellossa tai Helille p. 050 310 7987.

Nuorten aikuisten (18-32 v.) Olotila Valoemyssä klo 15-19. Olotiloissa tarjolla
erilaisia pelejä, perinteisistä lautapeleistä
konsolipeleihin ja VR-peleihin. Tarjolla
kahvia ja teetä, uusia tyyppejä ja hyvää meininkiä,
tuu messiin! Lisätietoja nuorten aikuisten Discordista!
Huom! Elokuussa Olotilat pyörivät vapaaehtoisvetoisesti, joten tarkista aina Discordista onko vapaaehtoinen paikalla! Elokuussa ei Olotilaa 11.8.

Ystäväryhmä Unelman kammarissa klo 15-17.
Ryhmä on tarkoitettu yksinäisille tai sosiaalisesti eristäytyneille, jotka kaipaavat elämäänsä ihmisiä ja mielekästä tekemistä. Tiedustelut Virpiltä p. 050 310 7981.

Jalkapalloa Keski-Espoon tekonurmella klo 1617.30. Jalkapalloa pelataan Keski-Espoon tekonurmella
klo 16-17.30. Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana
on hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet taidoista riippumatta mukaan pelaamaan!
Treenit ja pelit näet myös emy.fi lisäksi verkossa: fcaskel.
nimenhuuto.com ja voit kirjautua myös sivustolle. Tiedustelut Kaidelta p. 050 552 1049.

Keskusteleva teehetki Villa Apteekissa klo 16.3018.30, EI 3.8. Keskustelemme vaihtuvista teemoista.
Tervetuloa mukaan ryhmään! Mukana Merja.
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Emyn etä- ja lähitoiminta elokuussa
Perjantai

Lauantai
Kaikukorttiryhmä Meriemyssä 6.8. ja 3.9. klo 14-15.
Tutustumme kuluvan kuukauden Kaikukortti-tapahtumiin. Samalla on mahdollisuus löytää kulttuurikaveri ja
sopia yhteisretkistä kulttuurikohteisiin.
Tiedustelut Virpiltä p. 050 310 7981.

Talkoot. Kokkaillaan ja huolehditaan kohtaamispaikkojen siisteydestä yhdessä.
•

•

Lilla Karyllin talkoot: 1. vuoro klo 9.30-13 ja 2. vuoro
klo 12-15.30. Iltapäivätalkoot alkavat yhteisellä
ruokailuhetkellä ja jatkuvat siivous- ja kunnossapitotehtävillä. Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla Karylliin
p. 050 310 7985.
Meriemyn talkoot klo 10-13. Ilmoittaudu Vellossa
tai Meriemyyn p. 050 471 7774.

Arjen digitaitoja yhdessä pelaten Meriemyssä pe 5.8., 19.8. ja 2.9. klo 13-14.30
Harjoittelemme älypuhelimen käyttöä
Digitaidot-peliä pelaamalla. Harjoittelua
ohjaavat Emyn omat digikaverit ja Emyn
työntekijä.

Sunnuntai

Kävelyä Lilla Karyllista klo 14-14.45.
Kävelyä ja juttelua. Lisätietoja Heliltä p. 050 310 7987.

Olohuone klo 14-16.
Juttelua Avomielin-verkossa Discordissa. Mukaan voit
tulla videoyhteydellä, äänellä, kirjoittelemalla tai tulla
vain kuuntelemaan. Mukana vapaaehtoinen Noora.

Joogaa Eskossa ja etänä klo 14.30-15.45., alkaa
2.9. Huom uusi aika! Lähde mukaan joogaamaan
joko paikan päälle (Pappilantie 2) tai Zoomin kautta!
Titta ohjaa rauhallista joogaa, jossa pääset myös välillä
haastamaan itseäsi lempeästi. Varustaudu mukavilla
vaatteilla. Jos tulet paikan päälle, ilmoittaudu Vellossa
tai Lilla Karylliin p. 050 310 7985.

Taidetyöpaja Valoemyssä klo 10-14 alkaa 7.8.
Inspiroivat taidetyöpajat jatkuvat jälleen 7.8., 21.8., 4.9.
ja 11.9. klo 10-14. Työpajoissa työskennellään ilmassa
kuivuvan massan kanssa eri teemoin. Mielikuvitusta ja
luovuutta herätellään muovailemalla. Mitään ei tarvitse
osata, eikä aiempaa kokemusta taidetyöskentelystä
tarvita. Ryhmää ohjaa sanataide- ja kohtaamistaiteen
ohjaaja sekä ekspressiivisen taideterapian opiskelija
Emilia Lindroos. Ilmoittaudu viimeistään pajaa edeltävänä perjantaina Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

Ulkokuntosali Lilla Karyllin pihalla klo 15-16. Pappilantien piha-alueella kuntoillaan ja jumpataan yhdessä
Helin ohjauksessa. Käytämme kahvakuulia, jumppakuminauhoja ja kehon omaa painoa helpoissa harjoitteissa. Lisätietoja Heliltä p. 050 310 7987.

Nuorten aikuisten (18-32 v.) Olotila
Valoemyssä klo 15-19. Olotiloissa tarjolla erilaisia pelejä, perinteisistä lautapeleistä konsolipeleihin ja VR-peleihin. Tarjolla kahvia ja teetä, uusia tyyppejä ja hyvää meininkiä,
tuu messiin! Lisätietoja nuorten aikuisten discordista!
Huom! Elokuussa Olotilat pyörivät vapaaehtoisvetoisesti, joten tarkista aina Discordista onko vapaaehtoinen paikalla!
Kuntosali klo 16-17, alkaa 2.9. Emyn kuntosalivuoro
on joka perjantai Kannusillanmäen väestönsuojan kuntosalissa. Salilla treenataan mukavassa seurassa.
10

Puutarhan kuulumisia
Kuulumiset kasvien keskeltä
Kasvimaan kausi onkin jo kuljettu puoleen väliin,
kylläpä aika vierähtää sukkelaa. Lämmintäkin on ollut
ihan liiankin kanssa, toisaalta voihan varjossakin olla.
Kasvikunta vaan on siitä kummallista sakkia, että tykkäävät kovasti vaihtelusta ja sateisista säistä. Niinpä osa
siemenistä ei vaan jaksa itää ja lähteä kasvuun.
Mutta eipä hätiä mitiä, joskus sitä voi vaikka hetken
levähtää ja pohtia ja kurottautua sitten aurinkoon.
Paljonhan jo mullasta nousee: retiisejä, raparperia,
rukolaa, salaatteja, mangoldia, tilliä, sipulia, tomaattia
ja kurkkua ynnä mitä lie muita. Satohan meillä ei ole se
huikein juttu vaan mukavassa porukassa yhdessä tekeminen. Retkeiltykin on; mehiläistarhassa ja Pentalassa.
Sieniä, marjoja ja villiyrttejäkin putkahtelee jo metsistä
niin mennään varmaankin niitäkin noukkimaan, menkää ihmeessä tekin.
Vielä on kesää jäljellä, laulussa sanotaan. Ja viljelijäthän
vartoo jo syksyä kun uutteruus palkitaan. Tai niin no,
ennenkuin herkut ovat laareissa on aikaan jo tuikkailtu
lapioita maihin, kuokkia multiin ja haroja ruohoon. Ja
lopuksi vielä myllätään jäljet eli muokataan ja katetaan
penkit taas seuraavaan kauteen.
Mukavaa elokuuta teille ja niitä sateita meille, heinähatuille.
Minna

11

Emyläisten taidetta

Kirsi Koivula
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Emyläisten runoja

Kaskimaan lapsi
Unen ulappa niin suuri ja aava,
hiljainen, sininen meri.
Rantakoivut ja aistikas mieli
sekä tuoksuva hiljaisuus.

Unohduksissa sinenhohteessa

Mitä siitä jos sinettä aistin vain
ja suvenyöt soi taivaalla seuranain.
Soi soitto niin suuri ja ihmeellinen,
kuin unesta suviyön muistuttaen.

Olen ollut hukassa,
tiellä tiettömällä,
iltatuuleen astelin.

Olen runo johon kirjoittaa,
hammas ajan monta tarinaa,
niin vuodet jatkaa kulkuaan.

Otti helle minut syliinsä,
heitteli hetken,
kantoi sinisen laulun syleilyyn.

Herään unestani keväisin,
myrskyn syliin hukun syksyisin,
oon silti lapsi kaskimaan.

Painottomana leijuin,
unohduksissa,
hetkestä hetkeen.

Andy

Joskus täytyy vain unohtaa,
ja vielä kerran unohtaa.
En minä sinua silti unohtanut,
ei, älä sitä pelkää,
en vain jaksanut aikuinen olla,
aina vain aikuinen.

Kesäidylli
Kesäinen maisema järvelle aurinkoinen
ruovikossa joutsen pesueineen
Jokin mulahtaa?
- hauki kutee ja apajaa katiskoilla.

Loi helleaalto taikojaan,
sai aatoksissa astumaan
tuona sinisenä hetkenä,
kun taivaan tähdet nukkuivat,
ja minä valvoin,

Rantakäärme syö ateriaansa kivikossa.
Pyyn poikanen ruohikon seassa, piilossa.
Hirvi kesäisellä pellolla.

tuon hetken,
sinenhohteen hetken,
unohduksissa.

Kesäillan viileys,
Kesäillan raukeus
kietoo usvaan ja valkolehdokki kukkii.

Andy

Olen lomalla ja soutelen rannan tuntumassa.
Airon lavat tekevät veteen vesipisaroista
ympyröitä.
Kesä ja luonnon vehreys kukkii sykkien.
Piirrän lapsuusmaisemia.
Anne Karhu
Haluatko runosi, taidettasi tai muita luomuksiasi
tiedotteeseen?
Lähetä ne meille viimeistään
edeltävän kuun 15. päivänä!
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Emyn yhteistyökumppanien toimintaa
Tukea seurakunnista

Edullisia ruokailupaikkoja

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

Hyvä Arki ry: aamiainen ma-pe klo 8–9. Asunnottomille ja vähävaraisille ilmainen. Siltakuja
3B. Päihteetön palvelu.
Manna-talo: Manna-talolla lounas keskiviikkoisin 12-13. Hinta paikan päällä 2€, take-away
3€Tuomarilantie 19.

Esbo svenska församling
Ibland kan vardagen kännas tung och det kan vara
bra att få tala med någon på sitt egna modersmål.
Då kan du kontakta Esbo svenska församlings diakonarbetare för en pratstund.
Du kan ringa tf 050 432 4323 eller skicka e-post nina.
wallenius@evl.fi. Vi hörs! Mvh Nina Wallenius

Diakonialounaat ja lounaat Espoon
seurakunnissa
Espoonlahden kirkko Kipparinkatu 8, lounas
ma ja to klo 12–13, lipunmyynti 11.30-12.30.
Aikuiset 3 €, lapset 1 €. Brunssi
Espoonlahden kirkolla tiistaisin klo 10-11.
Kesä-, heinä- ja elokuun ajan.

Elintarvikejakelu
Espoon Ankkuri: Hävikkiruokakassi keskiviikkoisin puhelinvarauksella (klo 10.00–11.00, puh.
050 436 6006) Matinkartanontie 16 B, Matinkylä.
Päihteetön palvelu.

Soukan kappeli Soukankuja 3, lounas ti klo
11–12, lipunmyynti 10.30-11.30. aikuiset 3 €,
lapset 1 €.

Espoonlahden kirkko: hävikkiruokakassi. Ma,
ke ja pe, ei pyhäpäivinä. Vuoronumeroiden jako
klo 9.-9.30 Kipparinkatu 8.
Hyvä Arki ry: Hävikkiruokakasseja jaetaan ma
klo 11.30–13, jolloin vuoronumeroiden jako
alkaen klo 9.30. Ke aamujako klo 8.15 alkaen,
jolloin vuoronumeroiden jako klo 7.30 alkaen.
Ke päiväjako klo 11.30 ja vuoronumeroiden jako
klo 9.30 alkaen. Pe aamujako n. klo 8.15 alkaen,
vuoronumeroiden jako klo 7.30 alkaen. Pe päiväjako klo 11.30 alkaen, vuoronumeroiden jako klo
9.30 alkaen. Sokinsuonkuja 4, entinen Suvelan
neuvola.

Espoon ruoka-avusta löydät ajantasaista tietoa parhaiten: ruoka-apu.fi.
Tarkistathan sieltä tietojen paikkansapitävyyden!

Manna-talo: elintarvikkeiden jako ma-pe 1213.30. Ajan varaaminen soittamalla, puh.
040 040 1114 klo 9–11. Tuomarilantie 19.

Ilmaisia ruokailupaikkoja
Espoon Ankkuri: aamiainen ma, ti, to, pe (ei ke)
9–10, lounas ma, ti, to, pe (ei ke) 11.30–12. Max.
10 hlöä kerrallaan. Matinkartanontie 16 B,
Matinkylä. Päihteetön palvelu.
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Raitin Pysäkki

Naapuruustalo Matinkylä
(ent. Asukastalo Kylämaja) on kaikille avoin
kohtaamispaikka ja toimintatila Espoon Matinkylässä. Tarjoamme tukea, ohjausta ja neuvontaa suomen, arabian, somalin ja englannin
kielellä.

Raitin Pysäkki on avoinna arkisin klo 9.00-13.00
Kahvila avoinna päivittäin ja puuroa tarjolla kahtena
päivänä viikossa, maanantaisin ja perjantaisin klo
9.00. Lounasta ei koronatilanteen johdosta ole tarjolla. Ruokajakelua on lähes päivittäin.

Tervetuloa Naapuruustaloon
25.7.–7.8. Talo auki ma, ti, ke klo 10–13
8.–14.8. Talo suljettu
Noudatamme turvavälejä ja rajoitamme kävijämäärää sisätiloissa ohjeistusten mukaisesti.
Pienryhmien kokoontuminen sovitusti on
jälleen mahdollista.

Raitin Pysäkki Espoon Leppävaarassa on kaikille
avoin matalankynnyksen olotila, piipahtamispaikka,
lukusali, askartelupaikka, ja paljon muuta. Jo ystävien
tapaaminen, sosiaaliset siteet ja yhdessä oleskelu
tekevät päivän valoisammaksi.

Matinkatu 7
p. 050 430 3112
www.facebook.com/naapuruustalomatinkyla

Iltaisin ja viikonloppuisin Raitin Pysäkillä kokoontuu
erilaisia ryhmiä, järjestetään luentoja, kursseja ja muita tilaisuuksia. Näistä saat tarkemmat tiedot Pysäkiltä.
Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09 510 2792

Kaikukortti on kortti, jolla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja Kaikukortti-verkostojen kulttuurikohteisiin. 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 kurssipaikkoja ja olet vähintään 16-vuotias. Taloudellisesti tiukilla eläville Emyn toimintaan osallistuville Kaikukortteja
myöntävät Emyssä alle listatut työntekijät. Sovithan oman korttisi hakemiselle ajan ottamalla ensin yhteyttä.
Kaikukortin käyttämiseen tärppejä löydät: emy.fi.

Saara Arkimo puh. 050 312 5192 saara.arkimo@emy.fi
Virpi Guttorm puh. 050 310 7981 virpi.guttorm@emy.fi
Tiia Hachad puh. 050 310 7986 tiia.hachad@emy.fi
Arttu Pöyhtäri puh. 050 312 5193 arttu.poyhtari@emy.fi
Eeva Leinonen puh. 050 310 7984 eeva.leinonen@emy.fi
Heli Nieminen puh. 050 310 7987 heli.nieminen@emy.fi
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Pappilantie 7
02770 Espoo

