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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 2022 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@emy.fi
Toiminnanohjaaja Virpi Guttorm   p. 050 310 7981  virpi.guttorm@emy.fi
Toiminnanohjaaja Arttu Pöyhtäri   p. 050 312 5193  arttu.poyhtari@emy.fi
Ohjaaja   Saara Arkimo   p. 050 312 5192  saara.arkimo@emy.fi
Ohjaaja                  Eeva Leinonen   p. 050 310 7984  eeva.leinonen@emy.fi
Ohjaaja                   Minna Kettunen  p. 050 310 7983  minna.kettunen@emy.fi
Ohjaaja                  Tiia Hachad   p. 050 310 7986  tiia.hachad@emy.fi
Ohjaaja                  Heli Nieminen   p. 050 310 7987  heli.nieminen@emy.fi
Järjestötyöntekijä Jouni Laakkonen
 

Muistathan, että Emyn työntekijöille saa soittaa, jos 
yhtään tuntuu siltä! Olemme täällä sinua varten!



3

Emyn kuulumisia
5.7. Avomielin mölkkyturnaus Vallillassa

13.7. Retki Pentalaan

20.7. Retki Rehndahlin kotieläinpihalle

4.8. Retki Vallisaareen

6.8. Kuukausikokous + 
Kaikukorttiryhmä Meriemyssä

7.8. Taidetyöpaja Valoemyssä

9.8. Avomielin Minigolf-turnaus 
Taivallahdessa

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 espoonmielenter-
veys@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@emy.fi tai postitse Valoemyyn.
Kansi: Annukka Laitinen
Lähetä aloitteesi, toiveesi tai ideasi Emylle
emy.fi -sivujen aloitelomakkeella tai aloite@emy.fi

Heinä- elokuun tärpit

Kesän riennot jatkuvat!

Heinäkuussa toiminta hieman hiljenee ja osa työnte-
kijöistäkin lomailee. Emyssä silti tarjolla kaikenlaista 
osallistavaa ja kivaa toimintaa, johon lähteä mukaan. 
Tule siis heinäkuussakin käymään kohtaamispaikoissa, 
ryhmissä ja osallistu toimintaan, jos se vain omiin kesä-
suunnitelmiisi sopii. Olemme täällä sinua varten. 

Tässä lehdessä myös muutamia ensi kuun tulevia juttu-
ja, kuten ensimmäinen Avomielin-yhteistyöleiri! Leirille 
hakua jäljellä vielä elokuun alkuun, joten jollet ole jo ha-
kenut, nyt on viimeinen tilaisuus. 

Kesän toisena uutuutena on myös nuorille aikuisille 
suunnattu leiri, joka on ollut suunnitteilla jo Tuu mes-
siin! -hankkeen alkumetreiltä. Noh, hiljaa hyvä tulee, ku-
ten sanotaan. 

Olemme myös uudistaneet leirihakuprosessiamme tä-
män kevään aikana. Uudistuksen tarkoituksena ei ole 
ollut tehdä leirille hausta monimutkaisempaa, vaan tuo-
da enemmän näkyville leirien osallistujilleen tuottamaa 
hyötyä ja tukea. Toivottavasti muutoksesta huolimatta 
haet mukaan leireille! 

Lämmintä kesää sinulle!

Arttu
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Ajankohtaista
Arjen digitaitoja yhdessä pelaten Merie-
myssä pe 8.7. ja 22.7. klo 13-14.30  Harjoit-
telemme älypuhelimen käyttöä Digitaidot-
peliä pelaamalla. Harjoittelua ohjaavat Emyn 
omat digikaverit tai Emyn työntekijä. 

Vapaaehtoisten virkistyspäivä
pe 12.8. klo 11

Hyvän mielen ryhmä Valoemyssä ma 11.7. ja 25.7. 
klo 13-14.30. Tervetuloa keskustelemaan turvallisessa 
ja luottamuksellisessa ryhmässä, jota ohjaa vapaaehtoi-
nen vertaisohjaaja. Tarkoituksena on puhua mieltä pai-
navista asioista ja saada sekä antaa toisillemme tukea, 
voimia ja jaksamista arkielämän haasteisiin.

Uusia ryhmiä

Työntekijöiden 
kesälomat
Kaide: viikot 27 & 29-31
Virpi: viikot 22, 26-28 & 30
Arttu: viikot 31-35
Saara: viikot 23-24 & 31-32
Eeva: viikot 25, 28-29 & 33
Tiia: viikot 26-30
Jouni: viikot 26-29

Ulkokuntosali Lilla Karyllin pihalla hei-
näkuussa perjantaisin klo 15-16. Pappi-
lantien piha-alueella kuntoillaan ja jumpa-
taan yhdessä Helin ohjauksessa. Käytämme 
kahvakuulia, jumppakuminauhoja ja kehon 
omaa painoa helpoissa harjoitteissa. Lisätietoja Heliltä 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 eri tee-
moin ilmassa kuivuvan massan kanssa. Mielikuvitusta ja 
luovuutta herätellään muovailemalla. Mitään ei tarvitse 
osata, eikä aiempaa kokemusta taidetyöskentelystä tar-
vita. Ryhmää ohjaa sanataide- ja kohtaamistaiteen oh-
jaaja sekä ekspressiivisen taideterapian opiskelija Emilia 
Lindroos. Ilmoittaudu viimeistään pajaa edeltävänä per-
jantaina Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

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 3 pelaajaa ja 3 kannusta-
jaa. 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 saloi-
hin.

Ilmoittautuminen syksyn digikaverivalmennukseen 
nyt käynnissä! Haluaisitko toimia vapaaehtoisena 
digikaverina Emyssä? Kiinnostaako muitten tukeminen 
ja digitaidot sinua? 
  
Kaksipäiväisessä digikaverivalmennuksessa opit ohja-
us- ja opastustaitoja. Käymme läpi muun muassa hyvän 
ohjaajan ominaisuuksia, tutustumme erilaisiin oppimis-
tyyleihin sekä käsittelemme sitä, millaista on turvalli-
nen 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 aamiai-
nen, lounas ja iltapäiväkahvit/-teet molempina päivinä. 
Valmennus on maksuton. 
  
Digikaverivalmennuksen tavoitteena on antaa sinulle 
valmiudet toimia Emyn omana digikaverina. Valmen-
nuksen jälkeen voit tukea ja harjoitella älylaitteiden 
käyttöä yhdessä muitten kanssa. Osallistuaksesi sinun 
ei tarvitse olla digitaitojen guru. Tärkeintä on, että halu-
at tukea toisia ja olet kiinnostunut oppimaan lisää. 
Ilmoittautuminen 27.9. mennessä sähköpostitse: 
digion.hanke@gmail.com

Hei, sinä aktiivinen Emyn vapaaehtoinen tai vuoden si-
sään säännöllisesti vapaaehtoistehtävissä toiminut! Emy 
kiittää sinua lämpimästi yhteisöllemme antamastasi 
ajasta ja taidoistasi! Olet ollut mahdollistamassa moni-
puolista toimintamme ja emyläisten hyvinvointia. 

Kutsumme sinut vapaaehtoisten virkistyspäivään Hel-
sinkiin pe 12.8. Tapaamme klo 11 Helsingin rautatie-
asemalla (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.) 

Saareen saunomaan
Stora Blindsundiin pääsee saunomaan ja uimaan. Sou-
tuvene 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 18.30-
20 (haku laiturilta klo 18). 

• Saunamaksu on 3€. Pakkaa omat saunomistarvik-
keet, laudeliinat ja eväät mukaan. Lemmikkieläimiä 
ei voi saareen tuoda. Saaressa on makkaranpaisto-
mahdollisuus.

Järjestäjä: SeKaVa (seurakunnat, kaupunki, vapaat jär-
jestöt). Lisätietoja p. 044 068 8068.
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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

Tai joku muu sinua kiinnostava tehtävä! 
Ota yhteyttä Virpiin p. 050 310 7981.

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.

Emyn seuraava kuukausikokous Meriemyssä la 6.8. 
klo 13-14. Suunnittelemme yhdistyksen toimintaa, 
sekä käymme läpi retkitoiveita ja aloitteita. Ideoita ja 
aloitteita voi esittää kohtaamispaikkojen aloitelaatikoi-
hin tai s-postitse: aloite@emy.fi. Lisätietoja Virpiltä p. 050 
310 7981.

Kaikukorttiryhmä heti kuukausikokouksen jälkeen 

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 

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

Kohtaamispaikat
• Lilla Karyll on auki arkisin klo 9-16.30. 
• Meriemy on kesä-aikana auki arkisin klo 9-15. 
• Valoemy kiinni heinäkuun. 

Kohtaamispaikkojen viikonloppupäivystykset ovat 
palanneet kuvioihin.

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

Varmista aina kohtaamispaikkaan soittamalla että 
päivystäjä on paikalla!

Tule mukaan kehittämään Emyä!

Kiinnostaako vapaaehtoistyö?

Emy mahdollistaa!

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

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.
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Avomielin-yhdistysten mölkkyturnaus Vallilassa ti 
5.7. klo 11-16.  Tervetuloa viettämään yhteistä kesäpäi-
vää Vallilaan mölkyn pelaamisen merkeissä! Mölkkytur-
naus järjestetään Helmi-talon läheisessä puistossa klo 
13, jonne on yhteislähtö Helmi-talolta (Mäkelänkatu 56). 
Emystä tavoitteena on saada koottua 3 hengen jouk-
kue + kannustajat. Emyläisten yhteislähtö Lilla Karyllista 
klo 11. Ennen turnausta Helmi-talolla on mahdollisuus 
lounaaseen (laktoositon) hintaan 3,50 €. Turnauksen jäl-
keen Helmi tarjoaa pullakahvit! Lämpimästi tervetuloa! 
Ilmoittautuminen on ollut to 30.6. mennessä Vellossa tai 
Saaralle p. 050 312 5192. 

Retki Rehndahlin kotieläinpihalle 20.7.  
Kovasti toivottu eläintenystävien retki Rehn-
dahlin kotieläinpihalle toteutuu nyt! Retkellä 
pääset tutustumaan eläimiin lähietäisyydel-
tä: on hevosia, poneja, alpakoita, vuohia, kissoja, lintuja, 
kaneja, marsuja, aaseja, possuja... Omat eväät ja vesi-
pullo mukaan! Kokoontuminen Lilla Karyllissa klo 10.45, 
lähtö pikkubussilla klo 11. Paluu klo 15 mennessä. 
Ilmoittaudu 18.7. mennessä Vellossa tai Virpille 
p. 050 310 7981.

Saaristoveneretki Pentalaan ke 13.7. klo 
9.45.  Lähde ihailemaan kesäistä saaristo-
luontoa! Kokoonnumme Meriemyyn klo 
9.15., josta kävelemme 1 km Marinsatamaan. 
Saaristovene lähtee klo 10. Emy tarjoaa eväs-
leivät. Oma vesipullo mukaan! Paluu Pentalasta venellä 
klo 13.05->klo 13.50 Kivenlahdessa. (Tai omatoimisesti 
klo 14.45->17.50.) Ota lippualennukseen oikeuttava to-
distus mukaan! Ilmoittaudu 11.7. mennessä Vellossa tai 
Saaralle p. 050 312 5192.

Retki Vallisaareen 4.8., ilmoittaudu 3.8. 
mennessä. Tule saaristoveneretkelle vehre-
ään Vallisaareen! Oppaana Tomi, joka kertoo 
saaren värikkäästä historiasta. Yhteislähtö 
Lilla Karyllista klo 9.30. Emy tarjoaa yhteis-
lähtijöille tarvittaessa menomatkan julkisilla sekä ve-
neen meno-paluulipun. Paluu klo 15 veneellä tai oman 
aikataulun mukaan. Ota retkelle mukaan omat eväät + 
vesipullo. Ilmoittautuminen Vellossa 3.8. mennessä tai 
Virpille p. 050 310 7981.
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Märkiön leiri Nurmijärvellä ti 30.8.-pe 2.9. Avomie-
lin yhdistykset toteuttavat yhdessä leirin Nurmijärven 
Märkiön leirikeskukseen elokuussa. Luvassa paljon 
yhteistä tekemistä, hyvää ruokaa ja iloa! Pelaamista, 
saunomista, uimista, ruoan laittamista, nuotion äärel-
lä istumista, kanootilla melomista jne. Huomioithan, 
että osallistujilta edellytetään valmiuksia itsenäiseen 
toimintaan. Pystyt osallistumaan talkootöihin, kuten 
keittiötöihin, siivoukseen, saunanlämmitykseen, leiri-
aktiviteetteihin. Leirin omavastuuhinta on 50 € sisäl-
täen meno-paluu bussikuljetukset, ruokailut, yöpymi-
nen neljän hengen huoneissa, joissa on kerrossängyt.  
Hakuohjeet leirille: 
• Hae leirille mukaan ma 1.8. mennessä. 
• Hae leirille Vellon kautta ja täytä hakulomake, joka 

löytyy emy.fi/leirit. 
• Hakulomakkeita saat myös pyytämällä työntekijältä 

sekä kohtaamispaikoista, jossa voit täyttää sen ja 
palauttaa työntekijälle. 

• Voit hakea leirille myös olemalla yhteydessä Saa-
raan p. 050 312 5192 tai Minnaan p. 050 310 7983. 

• Kaikille mukaan valituille ilmoitamme henkilökoh-
taisesti hakuajan jälkeen. 

MTKL Yhdistyspäivät Porissa pe 26.- la 27.8. 
Teemme elokuussa matkan Mielenterveyden keskuslii-
ton valtakunnallisille yhdistyspäiville.

Perjantaina ohjelmassa on mm. kulttuurisuunnistus 
Porin keskustassa, Willen WitsiWerstas ja iltaohjelmaa. 
Perjantain ohjelmaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. 
Lauantaina Porin Stadionin Kentällä on toimintarasteja 
ja 1200 m yhteiskävely, joihin ei tarvitse ennakkoilmoit-
tautumista. Lauantain ohjelmasta ilmoittaudutaan en-
nakolta kisalajeihin. Kisalajeina ovat 3-ottelu ja 1000 m 
kävely. 

Hae yhdistyspäiville pe 22.7. mennessä Vello.fi/emyry 
kautta ja täytä hakulomake, johon linkki löytyy emy.fi/
leirit. Hakulomakkeita saat myös Emyn kohtaamispai-
koista ja työntekijöiltä. Voit hakea myös olemalla yhte-
ydessä Saaraan p. 050 312 5192. 

HUOM! Emy ilmoittaa osallistujat MTKL:lle. Älä ilmoita 
itseäsi MTKL:n kautta! Emyn hakulomakkeen kautta voit 
ilmoittautua lauantain kisalajeihin. Valitse hakulomak-
keesta myös lauantain kenttälounas. Loput aterioista 
valitaan paikan päällä. Matkan hinta on 55 € ja Emy tar-
joaa loput. Matkan hintaan sisältyy junamatka Pasilasta 
Poriin perjantai aamulla ja lauantaina takaisin Porista 
Pasilaan. (Palaamme la Pasilaan myöhään illalla.) Lisäksi 
matkan hintaan sisältyy osallistuminen kulttuuripäiville 
ja sen ohjelmaan, hotelli majoitus 2 hengen huoneissa 
pe-la Sokos Hotel Vaakunassa, pe lounas ja päivällinen 
ja lauantaina aamiainen, kenttälounas sekä päivällinen. 

Valtakunnallisten yhdistyspäivien ohjelman kokonais-
sudessaan löydät Emy.fi/leirit olevan linkin kautta. Lisä-
tietoja saat Saaralta p. 050 312 5192. 
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Lisätietoja ryhmistä ja nuorten toiminnasta voi kysellä 
aina kun siltä tuntuu!
Arttu Pöyhtäri // p. 050 312 5193

Ryhmätoimintaa 
heinäkuussa!

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

• Keskiviikon Olotila 16-20
• Torstain Olotila 15-19 EI 28.7.
• Perjantain Olotila 15-19 EI 29.7.

Puhe & peli -ryhmä 27.7. asti . keskiviikkoisin 
Discordissa klo 16-17.30. Mukaan voi tulla keskustele-
maan mistä haluaa, pelailla mitä haluaa tai tulla vaan 
kanavalle hengailemaan .Lisätietoja Artulta.

Keskiviikko

Kohtaamispaikka
Olotila!

Tuu messiin! -toiminta 
nuorille aikuisille

Olotila Ohjaamotalolla Leppävaarassa (Lin-
tuvaarantie 2) klo 15-18. Kesällä Ohjaamotalolta 
tehdään kaikenlaisia kesäisiä reissuja! Jos sattuu 
huono keli, pelaillaan ja hengaillaan Starttipisteellä, 
tuu megeen! Lisätietoja Artulta. 

Messissä-kuoro Valoemyssä. Jos et osaa laulaa, 
tuu messiin! Kuorossa harjoitellaan käyttämään ääntä 
ja lauletaan erilaisia biisejä omaksi iloksi. Hae mukaan 
Artun kautta.

Ulkosaliryhmä 26.7. asti . Puolarmaarin ulkosa-
lilla (Puolarmaari) klo 16-17. Nuorten aikuisten salilla 
voi treenata kivassa porukassa! Tarvittaessa saat 
apuja ohjelman sumplimiseen, mutta voi myös tulla 
messiin vaan kuulokkeet korvilla hikoilemaan.

Maanantai 

Tiistai

Fillariryhmä klo 14-15.30. 27.7. asti .  Ke-
säistä fillariointiseikkailua ympäri Espoota. Lähtö 
Valoemystä, pyöräillään lähimaastossa, joskus kau-
empanakin. Lainapyörä myös mahdollinen! Lisätietoja 
Artulta.

Kesäleiri saaressa
28.7.-31.7.

Tuu messiin ensimmäiselle nuorten aikuisten omalle 
leirille Stora Blindsundin saarelle, Matinkylän edustalle!
Leiri alkaa torstaina 28.7. klo 13 Nuottaniemen 
venesatamasta(Nuottatie 19, 02230 Espoo), josta 
sitten soudetaan porukalla saareen. Leiri päättyy 
sunnuntaina ja saaresta poistutaan loppusiivouksen 
jälkeen 13.30 mennessä. Leiri maksaa 35€ ja siihen 
kuuluu ruokailu, saunominen ja majoittuminen saarella. 

Saarelta löytyy suurin osa nykyajan mukavuuksista, 
mutta miljöö on rauhaisan mökkimäinen. Saarella on iso 
huvila, jossa majoitutaan kahden hengen huoneissa, 
iso sauna ja oma ranta sekä kiva grillipaikka. Mukaan 
pakataan lautapelejä ja konsoleita Valoemystä. Tuo 
myös halutessasi omiasi!

Sisälle mahtuu 15 henkilöä, mutta myös ulkona voi 
majoittua, esim. teltassa tai hammockilla. Ota leirille 
mukaasi makuupussi ja tyyny, sekä tietenkin pesutar-
vikkeet ja vaihtovaatteet. 

Leiriviikolla Olotilat ovat saaressa, jolloin sinne voi 
tulla hengailemaan klo 15-19 välllä! Tuo omat eväät 
tai grillattavat mukanasi, mikäli haluat!

Leirille haetaan mukaan osoitteesta www.emy.fi/leirit 
Lisätietoja voi kysellä Artulta.
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Vello
Vello on palvelu, jonka kautta voit ilmoittautua 
mukaan Emyn ryhmiin ja muuhun toimintaan. Vellon 
käytössä saat apua työntekijöiltä, jos tarvitset!  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 Ryhmätoi-
minta-sivuilta 
osoitteesta www.emy.fi/ryhmatoiminta.

Emyn etä- ja lähitoiminta Heinäkuussa

Maanantai

Tiistai

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

Emy-chat Tukinetissä klo klo 10-11.30. Keskustelua 
mielen hyvinvoinnista ja arjen asioista. Keskustelu 
helpottaa. https://tukinet.net/

Keskiviikko

Talkoot. Kokkaillaan ja huolehditaan kohtaamispaikko-
jen siisteydestä yhdessä. Lilla Karyllin talkoot ovat nyt 
myös iltapäivisin. 

• Lilla Karyllin talkoot: 1. vuoro klo 9.30-13 ja 2. vuoro 
klo 12-15.30. Iltapäivätalkoot alkavat yhteisellä 
ruokailuhetkellä ja jatkuvat siivous- ja kunnossapi-
totehtävillä. Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla Karylliin   
p. 050 310 7985.

• Meriemyn talkoot klo 10-13. Ilmoittaudu Vellossa 
tai Meriemyyn p. 050 471 7774.

Talkoot. Lilla Karyllissa. 1. vuoro klo 9.30-13 ja 2. vuoro 
klo 12-15.30. Kokkaillaan ja huolehditaan kohtaamis-
paikkojen siisteydestä yhdessä. Iltapäivätalkoot alka-
vat yhteisellä ruokailuhetkellä ja jatkuvat siivous- ja 
kunnossapitotehtävillä. Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla 
Karylliin p. 050 310 7985.

Talkoot. Kokkaillaan ja huolehditaan kohtaamispaikko-
jen 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 kunnossapi-
totehtävillä. Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla Karylliin   
p. 0503107985.

• Meriemyn talkoot klo 10-13. Ilmoittaudu Vellossa 
tai Meriemyyn p. 050 471 7774.

Jalkapalloa Laaksolahden tekonurmella klo 15-
16.30. Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana on 
hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet taidoista riippumatta 
mukaan pelaamaan! Tiedustelut Kaidelta
p. 050 552 1049.

Hyvän mielen ryhmä  Valoemyssä ma 11.7. ja 25.7. 
klo 13-14.30. Tervetuloa keskustelemaan turvallisessa 
ja luottamuksellisessa ryhmässä, jota ohjaa vapaaehtoi-
nen vertaisohjaaja. Tarkoituksena on puhua mieltä pai-
navista asioista ja saada sekä antaa toisillemme tukea, 
voimia ja jaksamista arkielämän haasteisiin.

Kesämusaryhmä Lilla Karyllissa ti klo 
14-15.30. Super suositussa, monipuolisessa 
kesämusaryhmässä on luvassa yhteislaulua, 
-soittoa ja jammailua sekä vaihtelevaa mu-
siikkiin liittyvää toimintaa. Voit myös tulla 
vain fiilistelemään ja kuuntelemaan! Lisätietoja Virpiltä 
p. 050 310 7981.
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Ystäväryhmä Unelman kammarissa klo 15-17. Ryh-
mä on tarkoitettu yksinäisille tai sosiaalisesti eristäyty-
neille, jotka kaipaavat elämäänsä ihmisiä ja mielekästä 
tekemistä. Tiedustelut Virpiltä p. 050 310 7981.

Keskusteleva teehetki Lilla Karyllissa klo 16.30-18. 
Huom! Ei 3.8. Keskustelemme vaihtuvista teemoista. 
Tervetuloa mukaan ryhmään! Mukana Merja. 

  Torstai

Ulkopeliryhmä Lilla Karyllin pihalla klo 
13.30-15. Pelataan kesäisiä ulkopelejä Lilla 
Karyllin pihalla: toiveiden mukaan mölkkyä, 
petankkia, krokettia, sulkapalloa, tikanheit-
toa... Sateen sattuessa lautapelejä sisällä. 
Tervetuloa pelailemaan ja juttelemaan muka-
vassa seurassa! Lisätietoja Heliltä 
p. 050 310 7987

Talkoot. Lilla Karyllissa. 1. vuoro klo 9.30-13 ja 2. vuoro 
klo 12-15.30. Kokkaillaan ja huolehditaan kohtaamis-
paikkojen siisteydestä yhdessä. Iltapäivätalkoot alka-
vat yhteisellä ruokailuhetkellä ja jatkuvat siivous- ja 
kunnossapitotehtävillä. Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla 
Karylliin p. 050 310 7985. 

Jalkapalloa Keski-Espoon tekonurmella 
klo 16-17.30. Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana 
on hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet taidoista riippu-
matta mukaan pelaamaan! Tiedustelut 
Kaidelta, p. 050 552 1049.

Perjantai

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

Lauantai

Talkoot.  Kokkaillaan ja huolehditaan kohtaamispaik-
kojen 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 kunnossapi-
totehtävillä. 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 8.7. 
ja 22.7. klo 13-14.30  Harjoittelemme älypuhelimen 
käyttöä Digitaidot-peliä pelaamalla. Harjoittelua ohjaa-
vat Emyn omat digikaverit ja Emyn työntekijä. 

Sunnuntai

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

Olohuone (Huome! Aika muuttunut!) klo 14-16.
Juttelua Avomielin-verkossa Discordissa. Mukaan voit 
tulla videoyhteydellä, äänellä, kirjoittelemalla tai tulla 
vain kuuntelemaan. Mukana vapaaehtoinen Noora.

Taidetyöpaja Valoemyssä klo 10-14 alkaa 7.8. Ins-
piroivat taidetyöpajat jatkuvat jälleen 7.8., 21.8., 4.9. ja 
11.9. klo 10-14. Työpajoissa työskennellään eri teemoin 
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 edeltä-
vänä perjantaina Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

Ulkokuntosali Lilla Karyllin pihalla klo 15-16. Pappi-
lantien piha-alueella kuntoillaan ja jumpataan yhdessä 
Helin ohjauksessa. Käytämme kahvakuulia, jumppaku-
minauhoja ja kehon omaa painoa helpoissa harjoitteis-
sa. Lisätietoja Heliltä p. 050 310 7987.
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Suomen Moniäänisten Näyttely-ryhmän teoksia

Suomen Moniääniset järjestävät ensi vuonna näyt-
telyn Kuusankoski-talolla. Tässä muutamia ryhmän 

tuotamia töitä, jotka ovat kiertäneet Suomea eri 
näyttelyissä vuodesta 2016 asti. 
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Emyläisten runoja

Haluatko runosi, taidettasi tai muita luomuksiasi 
tiedotteeseen? 

Lähetä ne meille viimeistään 
edeltävän kuun 15. päivänä!

Ainaisesta suorittamisesta

On vitutusta, 
on ahdistusta,

stressiä ja ainaista 
pahan olon tunnetta.

Mitähän vielä, 
elämisen sietämätöntä
keveyttä vai olemassa

olon tuskaa...

Ei riitä, ei riitä,
paitsi että kohta riittää,

tämä kaikki,
myös vaiheilu.

Mikäs tässä tuskaillessa,
vuodatellessa, 

tää on niin tätä, 
vai...

Olisikohan pitänyt katsoa 
peiliin ja sanoa, 

sinä saatanan pahvi. 
Nyt on kesä, 

ja kohta sullakin alkaa loma.

Älä aina suorita.

Andy



14

Emyn yhteistyökumppanien toimintaa

 Ilmaisia ruokailupaikkoja

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

Espoonlahden kirkko: hävikkiruokakassi. Ma, 
ke ja pe, ei pyhäpäivinä. Vuoronumeroiden jako 
klo 9.-9.30. Kipparinkatu 8.

Hyvä Arki ry: hävikkiruokakassien jako ma 
11.30–13, ke 8.15–13 ja pe 8.15–13, Siltakuja 3B. 
Päihteetön palvelu. 

Manna-talo: elintarvikkeiden jako ma-pe 12-
13.30. Ajan varaaminen soittamalla, puh. 
040 040 1114 klo 9–11. Tuomarilantie 19.

 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

 Elintarvikejakelu

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.

Espoonlahden kirkko: aamupala joka tiistai klo 
10-11. Kipparinkatu 8. 

 Edullisia ruokailupaikkoja
Hyvä Arki ry: aamiainen ma-pe klo 8–9. Asun-
nottomille ja vähävaraisille ilmainen. Siltakuja 
3B. Päihteetön palvelu. 

Manna-talo: Manna-talolla lounas keskiviik-
koisin 12-13. Hinta paikan päällä 2€, take-away 
3€Tuomarilantie 19. 

Auroran kappeli Heiniemenpolku 1, kappeli-
lounas ma ja to klo 11–13. Alkuhartaus to klo 11. 
Aikuiset 5 €, lapset 2–0,50 €. 

Kauklahden kappeli Kauppamäki 1, kappeli-
lounas ti klo 11–12.30. Alkuhartaus. Aikuiset 4 €, 
lapset 2–0,50 €. 

Suvelan kappeli Kirstintie 24, kappelilounas ti 
12–13.00. Alkuhartaus. Aikuiset 3 €, lapset 1,5 €.

Viherlaakson kappeli Viherkalliontie 2, kappe-
lilounas ti klo 12–13. Alkuhartaus. Aikuiset 4 €, 
lapset 2–0,50 €. 

Espoonlahden kirkko Kipparinkatu 8, lounas 
ma ja to klo 12–13, lipunmyynti 11.30-12.30. 
Aikuiset 3 €, lapset 1 €. 

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

 Diakonialounaat ja lounaat Espoon 
seurakunnissa

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 diako-
narbetare för en pratstund. 
Du kan ringa tf 050 432 4323 eller skicka e-post nina.
wallenius@evl.fi. Vi hörs! Mvh Nina Wallenius

Esbo svenska församling

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

Tarkistathan sieltä tietojen paikkansapitävyyden!
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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 rahatilan-
teessa etkä voi siitä syystä hankkia pääsylippuja tai kurssi-

paikkoja 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

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 tarjotaan keskiviikkoisin. Myös ruoka-
jakelua on satunnaisesti.

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.

Iltaisin ja viikonloppuisin Raitin Pysäkillä kokoon-
tuu erilaisia ryhmiä, järjestetään luentoja, kursseja 
ja muita tilaisuuksia. Näistä saat tarkemmat tiedot 
Pysäkiltä.

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara 
p. 09 510 2792
https://rednet.punainenristi.fi/node/8307

(ent. Asukastalo Kylämaja) on kaikille avoin 
kohtaamispaikka ja toimintatila Espoon Matin-
kylässä. Tarjoamme tukea, ohjausta ja neu-
vontaa suomen, arabian, somalin ja englannin 
kielellä. 

Tervetuloa Naapuruustaloon 
27.6.-10.7 Talo auki ma, ti, ke klo 10–13
11.–24.7. Talo suljettu
25.7.–7.8. Talo auki ma, ti, ke klo 10–13
8.–14.8. Talo suljettu 
Noudatamme turvavälejä ja rajoitamme kävi-
jämäärää sisätiloissa ohjeistusten mukaisesti. 
Pienryhmien kokoontuminen sovitusti on 
jälleen mahdollista. 

Matinkatu 7
p. 050 430 3112 
www.facebook.com/naa-
puruustalomatinkyla

 Raitin Pysäkki Naapuruustalo Matinkylä



Pappilantie 7
02770 Espoo


