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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   Saara Paulasalo         p. 050 310 7980  saara.paulasalo@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
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 kuulumisia3.4. Taidetyöpaja Valoemyssä

5.4. Toiminnallinen musiikkiryhmä
Lilla Karyllissa alkaa

7.4. Taideryhmän tuotoksia -näyttely
Lilla Karyllissa alkaa

8.4. Arjen digitaitoja yhdessä pelaten
Meriemyssä

9.4. Kuukausikokous + Kaikukorttiryhmä
Meriemyssä

14.4. Pääsiäislounas Lilla Karyllissa

22.4. Arjen digitaitoja yhdessä pelaten 
Meriemyssä   

24.4.. Taidetyöpaja Valoemyssä

24.4. Joogatyöpaja Valoemyssä                    
ja Zoomissa

26.4. Matinkylä-Olari monitoimisten siivo-
us/roskatalkoot

28.4. Linturetki Suomenojalle

29.4. Vappupippalot Lilla Karyllissa 

30.4. Kuukausikokous ja Kaikukorttiryhmä 
Meriemyssä

2.5. Taide VAU! -näyttelyn avajaiset 
Lilla Karyllissa

EMY-tiedote 3/2022
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: Janek Nykvist
Lähetä aloitteesi, toiveesi tai ideasi Emylle
emy.fi -sivujen aloitelomakkeella tai aloite@emy.fi

Huhtikuun tärpit

Kevät taitaa olla täällä, ainakin tätä kirjoittaessa ulko-
lämpötila näyttää +11, lumet ja jäät solisevat puroina 
kaduilla ja aurinko porottaa. Kohta voi alkaa bongaile-
maan kevään ja kesän lintuja sekä muita kevään merk-
kejä luonnossa. Hyvä paikka näiden bongaamiseen on 
esimerkiksi loppukuusta järjestettävä linturetki 
Suomenojalle. 

Emyssä toiminta jatkuu normaalisti, retkeillään, aloite-
taan uusia ryhmiä ja jatketaan vanhoja. Pääsiäislounas 
järjestetään 14.4. Lilla Karyllissa perinteisin menoin, 
edellisen kerran taidettiin pääsiäisenä lounastaa po-
rukalla 2019, joten nyt onkin korkea aika! Huhtikuun 
lopulla juhlistetaan myös vappua perinteisillä nakki & 
munkki -teemaisilla karaokebailuilla Lilla Karyllissa 29.4.

Allekirjoittanut ei ihan saanut 5 työmatkapyöräilykertaa 
maaliskuussa, mutta tuli niitä kuitenkin pari! Tässä kuus-
sa lumien jälkeen onkin mukava päästä taas vakiommin 
pyörän selkään ja nautiskella raittiista ilmasta, maise-
mista ja liikunnasta samalla kun kulkee töihin ja takaisin. 
Nähdään kohtaamispaikoissa!

Arttu 
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Ajankohtaista

Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutus Valoemyssä 
14.5. ja 21.5. klo 10-17. MTEA 2 "Haavoittuva mieli 
- tunnista ja tue" -koulutuksessa osallistuja saa tietoa 
yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä ja niiden oireis-
ta sekä valmiuksia tarjota apua ja ohjata hoitoon. Hae 
mukaan to 12.5. mennessä Vellossa tai Virpin kautta p. 
050 310 7981.

Vappupippalot Lilla Karyllissa pe 29.4. klo 13-15 
Emyläisten vappupippalot järjestetään Lilla Karyllissa. 
Pippaloiden ohjelmassa ainakin herkkuja ja karaokea, 
ehkä jotain muutakin!  Ilmoittaudu Lillaan 
p. 050 310 7985.

Retkiä huhtikuussa!

Taidetyöpaja Valoemyssä su 3.4. klo 10-14 Suositut 
taidetyöpajat jatkuvat jälleen 3.4., 24.4. ja 29.5.Taide-
työpajoissa työskennellään taiteen eri muotojen kanssa 
erilaisista teemoista inspiroituen. Mielikuvitusta ja 
luovuutta herätellään kokeilemalla luovia itseilmaisu-
keinoja piirtämisestä maalaamiseen ja kirjoittamisesta 
muovailemiseen. Mitään ei tarvitse osata, eikä sinulla 
tarvitse olla aiempaa kokemusta taidetyöskentelystä.  
Ryhmää ohjaa opiskelija Emilia Lindroos. Voit osallistua 
kaikkiin tai yhteen pajaan. Ilmoittaudu viimeistään pa-
javiikonloppua edeltävänä torstaina Vellossa tai Virpille 
p. 050 310 7981.

Joogatyöpaja Valoemyssä + Zoomissa su 24.4. klo 
14-17 . Joogatyöpajassa tehdään jooga-, rentoutus- ja 
meditaatioharjoituksia leppoisaan tahtiin. Ota mukaan 
oma alusta tai pyyhe/viltti. Nyt ryhmään on mahdollista 
osallistua myös etänä Zoomin kautta. Kevään viimeinen 
ryhmäkerta 22.5. Ilmoittautuminen lähiryhmään Vellos-
sa tai Virpille p. 050 310 7981.

Toiminnallinen musiikkiryhmä Lilla Karyllissa al-
kaa 5.4. Onko musiikki sinulle tärkeä voimavara? Tule 
mukaan mahtavaan musiikkiryhmään, jossa soitto- tai 
laulutaitoa ei tarvita! Kaksi toimintaterapeuttiopiskeli-
jaa järjestää Lilla Karyllissa musiikkiin painottuvan toi-
minnallisen ryhmän huhtikuussa tiistaisin klo 14-15.30. 
Ryhmä kokoontuu 5.4., 12.4., 19.4. ja 26.4. Ilmoittaudu 
Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

Taideryhmän tuotoksia -näyttely Lilla Karyllin por-
taikossa to 7.4. - to 28.4. Valoemyn Taidetta eri tek-
niikoilla -ryhmän tuotoksia esillä huhtikuussa Lillassa. 
Kävijät tervetulleita osallistumaan näyttelyn ripustuk-
seen to 7.4. klo 13.15-15, jonka jälkeen kahvitellaan 
avajaisten merkeissä klo 15 alkaen. Tervetuloa inspi-
roitumaan! Lisätiedot Saara P:ltä puh. 050 310 7980.  

Arjen digitaitoja yhdessä pelaten Meriemyssä pe 
8.4. ja 22.4. klo 14-15.30 Harjoittelemme älypuheli-
men käyttöä Digitaidot-peliä pelaamalla. Harjoittelua 
ohjaavat Emyn omat digikaverit sekä DigiOn-hankkeen 
Hanna ja Andy tai Emyn työntekijä. 

Pääsiäislounas to 14.4. klo 11.30-14.30. Emyn perin-
teinen pääsiäislounas tarjoillaan kohtaamispaikka Lilla 
Karyllissa to 14.4. Pääsiäislounas on maksuton ja lämpi-
mästi tervetulleita ovat Emyn toiminnan piirissä olevat 
henkilöt. Ilmoittaudu lounaalle viimeistään 8.4. joko Lil-
la Karyllin talkoovastaavan tai Meriemyn toimiston kaut-
ta. Ilmoittautuessasi saat oman kutsukortin. Ota kutsu-
kortti mukaan lounaalle saapuessasi. Lounasta tarjotaan 
ainakin kahdessa eri kattauksessa, klo 11.30 ja klo 13. 
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Tiiaan p. 050 310 
7986. Ilmoittaudu Lillaan p. 050 310 7985 ja Meriemyyn 
p. 050 471 7774.

Linturetki Suomenojalle to 28.4. klo 13-16 Pak-
kaa kiikarit mukaan ja lähde mukaan bongaile-
maan lintuja lintuharrastajan paratiisiin. Lähtö klo 
13 Meriemystä, paluu klo 16 mennessä. Kulku julki-
silla, Emy tarjoaa tarvittaessa matkaliput. Varustau-
du säänmukaisella vaatetuksella ja omilla eväillä. Il-
moittaudu Vellossa tai Saara P:lle puh. 050 310 7980.  

Uniapnearyhmä Lilla Karyllissa tiistaisin 5.4. alkaen 
klo 15.30-16.30  Vertaistukiryhmä uniapneaa sairasta-
ville huhtikuussa. Keskustelua uniapneasta, sen hoidos-
ta ja vaikutuksista arkeen ja hyvinvointiin. Mahdollisuus 
kuunnella ja jakaa kokemuksia ja vinkkejä sairauden 
kanssa pärjäämiseen. Mukana opiskelija Ebba, jolla itsel-
läänkin on CPAP-hoitoinen uniapnea.

Taide VAU! Kohtaamistaideryhmän 2. taidenäyttelyn 
avajaiset Lilla Karyllissa 2.5. klo 13 Avajaisissa tarjoilu. 
Taidenäyttely pystytetään ryhmäläisten kesken 2.5.2022 
klo 11 alkaen. (Jos et halua, että työsi tulevat esille Lilla 
Karylliin, voit hakea ne Meriemystä ajalla 4.4.-14.4.) 

Matinkylä-Olari monitoimisten siivous/roskatalkoot 
tiedotteeseen tiistaina 26.4.2022 alkaen klo 17-19.
Aloitetaan Kristillisen koulun (Matinkartanontie 13)
pihalta siivoaminen klo 17 ja siivotaan klo 18.30 asti. 
Roskapihdit ja hanskat saat paikan päältä. Talkootarjoi-
lut tarjoaa Olarin seurakunta. Kristilliseen kouluun tu-
tustuminen klo 19. Ilmoittaudu Velloon tai 
Kaidelle p. 050 552 1049.
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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! 

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 kuukausikokous Meriemyssä la 9.4. klo 13-14. 
Suunnittelemme yhdistyksen toimintaa, sekä käymme 
läpi retkitoiveita ja aloitteita. Ideoita ja aloitteita voi esit-
tää kohtaamispaikkojen aloitelaatikoihin tai s-postitse: 
aloite@emy.fi. Lisätietoja Virpiltä p. 050 310 7981.

Kaikukorttiryhmä heti kuukausikokouksen jälkeen 
Meriemyssä klo 14-15!

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. EI 15.4. ja 18.4.

• Meriemyssä ma, ke ja pe klo 10-13 EI 15.4. ja 18.4.
• Valoemyssä ke klo 10-13 

Ilmoittaudu talkoisiin Vellossa tai soita kohtaamispaikan 
puhelimeen (Lilla Karyll p. 050 310 7985,  Meriemy p. 050 
471 7774, Valoemy 050 312 5193). Tulethan talkoisiin 
vain terveenä. 

Kohtaamispaikat
• Lilla Karyll on auki arkisin klo 9-16.30. 
• Meriemy on auki arkisin klo 9-16.30. 
• Valoemyssä on avoimet ovet ma, to ja pe klo 10-14 

Kohtaamispaikkojen viikonloppupäivystykset ovat 
palanneet kuvioihin. 

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

Varmista aina kohtaamispaikkaan soittamalla että 
päivystäjä on paikalla!

Startti Emyn vapaaehtoiseksi Villa Apteekissa ti 
26.4. klo 16-17.30 Kiinnostaako sinua vapaaehtoisena 
toimiminen, muttet tiedä mistä aloittaa? Tule Emyn 
vapaaehtoiskoulutukseen! Osoite: Pappilantie 5. Ilmoit-
taudu mukaan ma 21.3. mennessä Vellossa tai Saaralle 
p. 050 312 5192.

Tule mukaan kehittämään Emyä!

Kiinnostaako vapaaehtoistyö?

Emy mahdollistaa!
Seksuaalineuvojaopiskelija Emyssä
Nyt sinulla on mahdollisuus keskustella seksuaalisuu-
teen liittyvistä asioista seksuaalineuvojaopiskelijan 
kanssa. Keskustelun aiheena voi olla esimerkiksi oma 
seksuaalisuus tai ihmissuhteet/parisuhde. Tapaamisia 
on 1-5 kertaa. Tapaamiset voivat olla Villa Apteekissa 
(Pappilantie 5) tai etäyhteydellä Zoomissa tai Teamsissa. 
Ajan voit varata ottamalla yhteyttä sähköpostilla suo-
raan Sonjaan: sonjan.ajanvaraus@gmail.com tai Emyn 
työntekijän Virpin kautta p. 050 310 7981. Tervetuloa! 

Mitkä sinusta ovat Emyn tärkeimmät arvot?Olemme 
päivittämässä ja kirkastamassa Emyn arvoja ja visiota. 
Kävijöiden, hallituksen, vapaaehtoisten ja työntekijöi-
den näkemyksiä on kartoitettu eri yhteyksissä viimeisen 
puolen vuoden aikana. Jos et vielä ole päässyt ilmaise-
maan kantaasi, tähän on vielä oiva mahdollisuus! Kerro, 
mitkä ovat sinusta Emyn tärkeimmät arvot. Millaisten 
arvojen haluaisit näkyvän Emyn arjessa ja ohjaavan toi-
mintaa? Millaisen Emyn haluaisit olevan viiden vuoden 
päästä? Kerro ideasi sähköopostitse aloite@emy.fi tai 
laita paperilla kohtaamispaikkojen aloitelaatikkoon tai 
anna työntekijälle. Voit myös soittaa Virpille p. 050 310 
7981. Ideoidaan yhdessä Emystä entistä parempi!
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Lisätietoja ryhmistä ja nuorten toiminnasta voi kysellä 
aina kun siltä tuntuu!
Arttu Pöyhtäri // p. 050 312 5193
arttu.poyhtari@emy.fi // arttumessis#7884

Ryhmätoimintaa 
huhtikuussa!

Pensseleitä & Pikseleitä Discordissa torstai-
sin klo 18-20. Etätaidetuokio Discordissa leppoisalla 
mielellä ja vaihtuvilla aiheilla. Välineiksi riittää kynä ja 
paperi, ja digitaalinenkin taiteilu onnistuu. Voit myös 
tulla mukaan työstämään omia piirroksiasi tai vain 
jutustelemaan & hengaamaan mukavassa porukassa. 
Mukana Raisa. Lisätietoja Artulta.

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! 
Torstaina 14.4. on Olotilan kevätrieha, missä puhail-
laan kaikenlaista keväistä ja pääsiäisaiheista ruokaa, 
askartelua sun muuta! 24.4. kokkailalan yhdessä 
jotain Olotilan yhteydessä! 

• Keskiviikon Olotila 16-20
• Torstain Olotila 15-19
• Perjantain Olotila 15-19 (EI 15.4.!)

Escape from Tarkov -ryhmä keskiviikkoisin 
Discordissa klo 15-17. Entinen Puhe & Peli, jossa kui-
tenkin aina pelattiin EFT:tä joten tästä lähtien se on 
myös nimessä!.Lisätietoja Artulta tai Discordista.

Keskiviikko

Torstai

Kohtaamispaikka
Olotila!

Tuu messiin! -toiminta 
nuorille aikuisille

Olotila Ohjaamotalolla Leppävaarassa (Lintu-
vaarantie 2) klo 15-18. Olotila laajenee Lepuskiin! Emy 
ja Ohjaamotalo alkavat tammikuussa vetää Olotiloja 
myös Starttipisteellä, tuu megeen! 
Lisätietoja Artulta. 

Roperyhmä Tuu messiin -roperyhmissä pelataan 
joko piiiitkiä kampanjoita tai muutaman kerran one-
shotteja. Tällä hetkellä kamppisryhmä on täysi, 
mutta one-shotteihin voi tulla mukaan. Roperyhmiä 
satunnaisesti myös perjantain Olotiloissa! Lisätietoja 
Artulta ja Discordista! 

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

Kuntosaliryhmä Leppävaarassa (Veräjäpellonka-
tu 6) klo 16-17. Nuorten aikuisten salilla voi treenata 
kivassa porukassa! Tarvittaessa saat apuja ohjelman 
sumplimiseen, mutta voi myös tulla messiin vaan kuu-
lokkeet korvilla hikoilemaan.

Maanantai 
Ei ryhmiä 18.4.!

Tiistai

Titan taideryhmä klo 16.30-18.30 Espoon 
keskuksen Me-talolla. Tule mukaan taiteilemaan! <3 
Nuorten aikuisten taideryhmän kevätkausi on ajalla 
18.1.–31.5. Piirtää voit aiheen mukaan tai sen vieres-
tä, tai tulla muuten vaan viettämään aikaa huikeas-
sa seurassa! Kokoonnumme tiistaisin klo 16.30-18.30 
Me-talolla (Terveyskuja 2 B), vetäjänä häärää Titta. 

Fillariryhmä alkaen 6.4. klo 13-15. Ke-
väinen fillariryhmä aloittaa heti kuun alusta. Lähtö 
Valoemystä, pyöräillään lähimaastossa, joskus kau-
empanakin. Lainapyörä myös mahdollinen! .Lisätietoja 
Artulta.
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Työpajoja Olotiloissa

Palstatoiminta alkaa taas!

Laurean opiskelijaryhmä järjesti Valoemyn Olotiloissa 
neljä 3,5 tunnin toimintapajaa vaihtuvin teemoin hel-
mi-maaliskuun aikana ja toimintaan osallistui yhteensä 
25 kävijää. 

Opiskelijoiden tavoitteena oli tuoda Olotiloihin uuden-
laista yhteisöllistä puuhaa, jonka äärellä osallistujat voi-
sivat inspiroitua ja ryhmäytyä. Työpajojen yhteydessä 
kerätyn palautteen perusteella toiminta oli osallistujille 
mieluista.  
 

Hei vaan kaikki heinähatut! 
 
Taas kerran olisi oivallinen tilaisuus tuikata kätöset 
multaan ja kasvattaa vaikka porkkana. Tottahan toki 
myös tutustua uusiin ihmisiin. Eikä vähimpänä nauttia 
kesäisistä säistä. 
 
Jos et vielä ole kuullutkaan, niin Emyllä on Espoon 
aikuissosiaalityön kanssa ihan mukavan kokoinen 
puutarha/kasvimaa täällä Espoossa. Nyt jo yhdeksättä 
vuotta siellä me keväällä kuokitaan ja syksyllä ruoki-
taan. Rentoa menoa ja mukavaa yhdessäoloa. 
Toukokuusta syyskuuhun ja ysistä yhteen siellä arkisin 
ollaan; kylvetään, istutetaan, sahataan ja nakutellaan, 
kahvitellaan ja rupatellaan. Ja aherruksen päätökseksi 
nautimme maukkaan aterian. 
 
Kivaa tekemistä kesäksi, hyvää mieltä ja kuntoilua; mi-
käs sen mukavampaa! Jos siis mielisit mukaamme, niin 
otahan yhteyttä ja kerron lisää... 
 
Kasvimaa-ohjaaja Minna 
minna.kettunen@emy.fi 
050 310 7983 

Ensimmäisellä ohjauskerralla teemana oli taidetyösken-
telyä monotypia-painotekniikalla. Toisessa työpajassa 
harjoitettiin sorminäppäryyttä korupunonnan parissa. 
Kolmas työpaja oli varattu rennolle lautapelailulle ja 
illan aikana ehdittiin pelata kolmea erilaista peliä. Vii-
meisessä työpajassa leivottiin kakku- ja keksitikkareita 
sekä riisisuklaata. 

Opiskelijaryhmän mielestä Valoemyn kävijät olivat 
huipputyyppejä ja keskiviikkoiltojen Olotilat viikkojen 
kohokohtia. Ikävä kyllä opiskelijaryhmä ei korkean 
keski-ikänsä puolesta pääse osallistumaan jatkossa 
kävijöinä Olotiloihin, vaikka kovasti haluaisikin! 

t. Outi, Emilia ja Risto 



8

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 huhtikuussa

Maanantai

TiistaiYstäväryhmät on tarkoitettu erityisesti yksinäisille tai 
sosiaalisesti eristäytyneille henkilöille, jotka kaipaavat 
elämäänsä ihmisiä ja mielekästä tekemistä. Ei 18.4.!
• Me-talon ystäväryhmä (Terveyskuja 2 B) klo 10-

11.45 Ilmoittaudu Saaralle p. 050 312 5192.
• Raitin Pysäkin ystäväryhmä (Konstaapelinkatu 1) 

klo 15-16.30. Ilmoittaudu Virpille  p. 050 310 7981.
• Naapuruustalo Matinkylän ystäväryhmä          

(Matinkatu 7) klo 15-16.30. Ilmoittaudu Saaralle      
p. 050 312 5192. 

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. Ei 18.4.!

Sielun maisemien maalarit Lilla Karyllissa klo 17-19. 
Emyn kuvataideryhmät ovat avoimia kaikille eikä taito-
vaatimuksia ole. Tervetuloa mukaan löytämään kuvatai-
teen ja värien ilo! Tiedustelut Saara P:ltä 
p. 050 310 7980. Ei 18.4.!

Porinaporukka Valoemyssä klo 10-12.
Suomen Asumisen Apu ry järjestää Valoemyssä 
Porinaporukka-toimintaa. Porinaporukat ovat alueen 
ikääntyneille tarkoitettuja kohtaamispaikkoja, jois-
sa vietetään aikaa kahvitellen, rupatellen ja ryhmän 
itsensä suunnitteleman ohjelman merkeissä. Tervetuloa 
mukaan!

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

Taidetta eri tekniikoilla Valoemyssä klo 12.30-14.30 
Ryhmässä hyödynnetään kekseliäästi erilaisia kierrätys- 
ja luonnonmateriaaleja perinteisten taidetarvikkeiden 
ohella. Tule taiteilemaan rennolla meiningillä, aiemman 
osaamisen sijaan tarvitset vain uteliaisuutta! Ilmoittau-
du Vellossa tai Saara P:lle  p. 050 310 7980. Ei 18.4.!

Talkoot. Kokkaillaan ja huolehditaan kohtaamispaikko-
jen siisteydestä yhdessä. Lilla Karyllin talkoot ovat nyt 
myös iltapäivisin. Ei 18.4.!

• 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.

Ohjaajien koulutusryhmä Valoemyssä klo 15-17. 
Ryhmä kokoontuu kahden viikon välein:  4.4., 25.4. ja 
9.5.  Ryhmä on täynnä.

Joogaa Lagstadin koululla klo 17-18, 2.5. asti. Emyn 
järjestämä jooga on lempeää ja kaikille sopivaa. Joogaa 
varten pue yllesi mukavat ja joustavat vaatteet. Ota 
mukaan pyyhe tai ohut viltti. Tiedustelut 
Virpiltä p. 050 310 7981. Ei 18.4.!
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Ilon maalarit Meriemyssä klo 16.30-18.30. 
Emyn kuvataideryhmät ovat avoimia kaikille eikä taito-
vaatimuksia ole. Tervetuloa mukaan löytämään kuvatai-
teen ja värien ilo!  Tiedustelut Saara P:ltä 
p. 050 310 7980.

Keilausta Tapiolan keilahallissa klo 14-15.
Kevään kerrat 26.4. ja 31.5. Ilmoittaudu Vellossa tai 
Virpille p. 050 310 7981.

Keskusteluryhmä kaksisuuntaista mielialahäiriötä 
sairastaville Lilla Karyllissa parillisina viikkoina klo 
18-19.30. Ryhmä kokoontuu luottamuksellisesti keski-
näisen vertaistuen ja keskustelun äärellä. 

Teatteriryhmä ESKOssa klo 14-15.30. 
Emyn teatteriryhmä kokoontuu ESKOn salissa 
(Pappilantie 2). Ryhmässä harjoitellaan ilmaisutaitoa ja 
näyttelemistä teatterikoulun opettajan ohjauksessa. 

Keskiviikko

Olohuone klo 14-15.30. Huhtikuun loppuun saakka 
uusi, myöhäisempi kellonaika. Avomielin-verkossa, 
Discordissa. Mukaan voit tulla videoyhteydellä, äänellä, 
kirjoittelemalla tai tulla vain kuuntelemaan. Mukana 
Saara P. 

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 alka-
vat yhteisellä ruokailuhetkellä ja jatkuvat siivous- ja 
kunnossapitotehtävillä. Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla 
Karylliin p. 0503107985.

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

• Valoemyn talkoot klo 10-13. Ilmottaudu Vellossa tai 
Saaralle p. 050 310 7980.

Jumppatuokio Valoemyssä klo 15.30-16.
Huom. kesto huhtikuusta alkaen 30 min. Kevyttä 
ja helppoa jumppaa rennolla fiiliksellä. Liikkeet 
mahdollista tehdä seisten tai istuen. Lisätietoja Saara 
P:ltä puh. 050 310 7980.

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.

Askartelupaja Villa Apteekissa klo 13-15. 
Askarrellaan eri teemoista ja materiaaleista Villa Aptee-
kin (Pappilantie 5) yläkerrassa. 
Ilmoittaudu Saara A:lle p. 050 310 5192.

Sähly klo 17-18, viimeinen vuoro ennen kesätaukoa 
ti 3.5. Sählyä Koulumestarin koulussa klo 17-18 3.5. 
saakka. Mailan ja pallon saat tarvittaessa lainaksi, joten 
tule rohkeasti mukaan pelaamaan. Tiedustelut Kaidelta 
p. 050 552 1049.

Itämaista tanssia Lagstadin koulussa klo 18-19. 
3.5. asti. Itämaista tanssia tanssitaan naisten kesken 
Lagstads skolan salissa. Mukaan tarvitset sisäkengät tai 
sukat sekä rennot vaatteet. Vetäjänä Heta. 

Toiminnallinen musiikkiryhmä Lilla Karyllissa klo 
14-15.30. Onko musiikki sinulle tärkeä voimavara? Tule 
mukaan mahtavaan musiikkiryhmään, jossa soitto- tai 
laulutaitoa ei tarvita! Kaksi toimintaterapeuttiopiske-
lijaa järjestää Lilla Karyllissa musiikkiin painottuvan 
toiminnallisen ryhmän huhtikuussa tiistaisin klo 14-
15.30. Ryhmä kokoontuu huhtikuun  ajan. Ilmoittaudu 
Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

Uniapnearyhmä Lilla Karyllissa klo 15.30-16.30 
Vertaistukiryhmä uniapneaa sairastaville 5.4., 12.4., 
19.4. ja 26.4. Keskustelua uniapneasta, sen hoidosta 
ja vaikutuksista arkeen ja hyvinvointiin. Mahdollisuus 
kuunnella, jakaa kokemuksia sekä vinkkejä sairauden 
kanssa pärjäämiseen. Mukana opiskelija Ebba, jolla 
itselläänkin on CPAP-hoitoinen uniapnea.
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Perjantai

Tukiryhmä masentuneille Lilla Karyllissa parit-
tomina viikkoina klo 17-18.30. Keskustelua, tukea 
ja selviytymiskeinojen jakamista. Ryhmää ohjaavat 
vertaisohjaaja Maaret ja psykoterapiaopiskelija Heli. 
Osallistujilta edellytetään luottamuksellisuutta. Terve-
tuloa mukaan! Lisätietoja Virpiltä p. 050 310 7981.

+50-v. maahan muuttaneiden ryhmä Ison Omenan 
Chapplessa klo 15-16.30. Opitaan yhdessä suomen 
kieltä ja kulttuuria. Kotoutumista tukeva ryhmä on 
tarkoitettu +50-vuotiaille Suomeen muuttaneille. 
Ryhmäkerroilla käsitellään eri teemoja ja sisältö suunni-
tellaan yhdessä ryhmäläisten kanssa. Ryhmässä puhu-
taan suomen kieltä, mutta suomen kielen taito ei ole 
välttämätöntä. Arabian ja darin kielten tulkkaus. Ryhmä 
järjestetään yhteistyönä Espoon mielenterveysyhdistys 
EMY ry:n ja Espoon  maahanmuuttajapalveluiden kans-
sa. Kokoontumispaikka Chapple on Olarin seurakunnan 
tila Isossa Omenassa, 2. krs. Ilmoittautumiset Saara 
Arkimolle p. 050 312 5192.

Kässäryhmä Valoemyssä klo 12-14. EI 15.4.!
Tervetuloa tekemään erilaisia käsitöitä! Osaamista ei 
tarvitse olla, sinua autetaan tarvittaessa. Jos et keksi 
tekemistä, ideoidaan yhdessä. Olet sydämellisesti 
tervetullut! Lisätietoja Saaralta p. 050 312 5192.

Sulkapalloa Lagstadin koulussa klo 18-19.  Mukaan 
tarvitset sisäkengät ja rennot vaatteet. Mailan ja pallon 
saat tarvittaessa lainaksi. Ilmoittaudu Vellossa tai 
Saaralle p. 050 312 5192.

  Torstai

Toimintaryhmä Lilla Karyllissa klo 13.30-15.  Kaikille 
avoin toiminnallinen ryhmä. Ryhmässä on vaihtelevaa 
tekemistä, ja samalla voimme tutustua toisiimme. 
Tiedustelut Virpiltä p. 050 310 7981.
• 7.4. Yhteislaulua + levyraati
• (14.4. EI KERTAA: pääsiäislounas)
• 21.4. Ryhmätaideteos
• 28.4. Visailua 
• 5.5. Lauluimprovisaatiota

Levyraati Meriemyssä kerran kuussa klo 14-15, 28.4. 
Levyraadissa analysoidaan, muistellaan ja arvostellaan 
soitettuja kappaleita. Voit halutessasi ehdottaa omaa 
musiikkia. Lisätietoja Eevalta p. 050 310 7984

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.

Meren ja taivaan välillä Meriemyssä parillisina viik-
koina klo 14-15.30. Tervetuloa keskustelemaan kaikes-
ta maan ja taivaan välillä Espoonlahden seurakunnan 
diakonin Liisa Pohjosen ohjauksella. 

Futsal klo 17-18, 27.4. saakka. Rehtorinkuja 4. Tiedus-
telut Kaidelta p. 050 552 1049.

Keskusteleva teehetki Lilla Karyllissa klo 16.30-18. 
Keskustelemme vaihtuvista teemoista. Tervetuloa 
mukaan ryhmään! Mukana Bror. 

Talkoot.  Kokkaillaan ja huolehditaan kohtaamispaik-
kojen siisteydestä yhdessä. EI 15.4.!

• 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.

Jalkapallo Keski-Espoon tekonurmi klo 16-17.30 
alkaa to 28.4. Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana 
on hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet taidoista riippu-
matta mukaan pelaamaan! 
Tiedustelut Kaidelta, p. 050 552 1049.
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Kuntosali Kannusillanmäen väestönsuojassa klo 
16-17. EI 15.4.! Emyn kuntosalivuoro on joka perjantai 
Kannusillanmäen väestönsuojan kuntosalissa. Salilla 
treenataan mukavassa seurassa. 

Joogaa ESKOssa ja etänä klo 15-16.15. EI 15.4.!
Lähde mukaan joogaamaan joko paikan päälle (Pap-
pilantie 2) tai Zoomin kautta! Titta ohjaa rauhallista 
joogaa, jossa pääset myös välillä haastamaan itseäsi 
lempeästi. Varustaudu mukavilla vaatteilla. Ilmoittaudu 
Vellossa tai Lilla Karylliin p. 050 310 7985.

Kävelyä Lilla Karyllista klo 14-15. EI 15.4.!
Kävelyä ja juttelua. Lisätietoja Virpiltä p. 050 310 7981

Bänditaitoryhmä Lilla Karyllissa pe klo 13-14. EI 
15.4.! Emyn bänditaitoryhmä kokoontuu soittamaan 
Lilla Karyllin yläkerran musiikkihuoneessa musiikki-
pedagogi Sarin ohjauksella. Tule rohkeasti mukaan 
ryhmään! Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla Karylliin 
p. 050 310 7985.

Emyn etä- ja lähitoiminta huhtikuussa

Jalkapalloa Laaksolahden hallissa klo 15-16. EI 15.4. 
Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana on hauskanpi-
to. Kaikki kiinnostuneet taidoista riippumatta mukaan 
pelaamaan! Tiedustelut Kaidelta 
p. 050 552 1049.

Lauantai

Peliryhmä Meriemyssä 1.4. ja 29.4. klo 14-15
Pelaamme lautapelejä. Pöydältä löytyy muun muassa 
Kimble, Korona-peli ja Yatzy. Tule ihmeessä haastamaan 
tai ihan vain viihtymään! Lisätietoja 
Minnalta p. 050 310 7983.

Kaikukorttiryhmä Meriemyssä kerran kuussa klo 
14-15. 9.4., 30.4. Tiedustelut Virpiltä p. 050 30 7981.

Taidetyöpaja Valoemyssä su 3.4. klo 10-14 Suositut 
taidetyöpajat jatkuvat jälleen 3.4., 24.4. ja 29.5. Taide-
työpajoissa työskennellään taiteen eri muotojen kanssa 
erilaisista teemoista inspiroituen. Mielikuvitusta ja 
luovuutta herätellään kokeilemalla luovia itseilmaisu-
keinoja piirtämisestä maalaamiseen ja kirjoittamisesta 
muovailemiseen. Mitään ei tarvitse osata, eikä sinulla 
tarvitse olla aiempaa kokemusta taidetyöskentelystä.  
Ryhmää ohjaa opiskelija Emilia Lindroos. Voit osallistua 
kaikkiin tai yhteen pajaan. Ilmoittaudu viimeistään pa-
javiikonloppua edeltävänä torstaina Vellossa tai Virpille 
p. 050 310 7981.

Joogatyöpaja Valoemyssä + Zoomissa su 24.4. klo 
14-17 . Joogatyöpajassa tehdään jooga-, rentoutus- ja 
meditaatioharjoituksia leppoisaan tahtiin. Ota mukaan 
oma alusta tai pyyhe/viltti. Nyt ryhmään on mahdollista 
osallistua myös etänä Zoomin kautta. Kevään viimeinen 
ryhmäkerta 22.5. Ilmoittautuminen lähiryhmään Vellos-
sa tai Virpille p. 050 310 7981.

Sunnuntai
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Miiru lomailee osa 3

Annukka Laitinen
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Emyläisten runoja

Haluatko runosi, taidettasi tai muita 
luomuksiasi tiedotteeseen? 

Lähetä ne meille viimeistään 
edeltävän kuun 15. päivänä!

Joskus

Joskus mietin, mitä elämä olisi ilman 
vaikeuksia.

Joskus mietin, mitä joulu olisi ilman 
maskillista joulupukkia.

Elämän suurella näyttämöllä, pienenä 
ihmisenä, katson maailmaa uteliain 

silmin, vaikeuksista huolimatta.

Elämä vaikeuksineen tuo kokemusta ja 
näkökulmaa asioihin, elämän suurella 

näyttämöllä.

Joskus käännän kiven ympäri ennen 
kuin ymmärrän, mitä elämä opettaa. 

Anne Karhu

Rakkauden lähettilätär

turha vaiva

amorin nuolet ovat tylsiä

minä toivoisin

vaikka onnea

sinä sanot

että se on mahdotonta

turkistarhaaja ei murhaa

kissa on peto

siniset silmät tekevät

omistamisesta farssin 

JN
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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 
alkaa klo 8.40. Kipparinkatu 8.

Hyvä Arki ry: hävikkiruokakassien jako ma 
11.30–13, ke 9–13 ja pe 9–13, 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 9–10.00. Leipämessu kuukauden viimeinen 
perjantai klo 10, jonka jälkeen ilmainen keitto-
lounas. Lounaan edellytyksenä ei ole messuun 
osallistuminen. Kipparinkatu 8. 

Kivenkolo: maksuton hävikkiruokalounas 
perjantaisin klo 11.30-13.00.  Merisaapas 1 A. 
Päihteetön palvelu.

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

Manna-talo: kts. verkkosivuilta päivitetty tilan-
ne. https://www.manna-apu.fi Tuomarilantie 19. 

Kivenkolo: lounas arkisin klo 11.30-13 
5 €. Merisaapas 1 A. Päihteetön palvelu.

Naapuruustalo Matinkylä: Lounas ke klo 11–14 
tai niin kauan kuin ruokaa riittää, 2,50 €.

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 €.

Leppävaaran kirkko Veräjäkallionkatu 2
Kun tilanne normalisoituu, niin ruokailu ti ja to, 
klo 11.30–12.30, hinta 3 €. 
Tilaisuus alkaa hartaudella.

Matinkappeli Liisankuja 3, ti klo 12–13. 
Hinta 3 €.
 
Olarin kappeli Olarinluoma 4, to klo 12–13. 
Hinta 3 €. 

 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

Saara Paulasalo puh. 050 310 7980 saara.paulasalo@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

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 ma – pe klo 
10–15! Noudatamme turvavälejä ja rajoitam-
me kävijämäärää sisätiloissa ohjeistusten 
mukaisesti. Pienryhmien kokoontuminen 
sovitusti on jälleen mahdollista. Keskiviikkoisin 
tarjoamme lounasta klo 11 alkaen niin kauan 
kuin ruokaa riittää. 

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

 Raitin Pysäkki Naapuruustalo Matinkylä



Pappilantie 7
02770 Espoo


