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Kohtaamispaikka 
Lilla Karyll
Pappilantie 7,  Espoon keskus
p. 050 310 7985 
Auki arkisin klo 9-16.30

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
Auki arkisin klo 9-15

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 
Auki ma klo 10-14 ja to-pe klo 10-14

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 osallistujalähtöisyys, yhdenvertaisuus, ystävällisyys, toiminnallisuus ja syrjinnästä vapaa alue.

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
Toiminnanohjaaja Tiina Pajula   p. 050 310 7982     tiina.pajula@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!
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Emyn kuulumisia
6.12. Itsenäisyyspäivä, ei toimintaa!

8.12. Espoo-info Meriemyssä

12.12.-
15.12.

Joululounastalkoita Lilla Karyllis-
sa, katso aikataulut seuraavalta                             
aukeamalta!

13.12. Jouluherkkupaja Meriemyssä

13.12. Musiikkivisa Meriemyssä

14.12. Hyvän mielen ryhmä Valoemyssä

14.12.-
15.12.

Olotilassa (18-32 v.) tehdään 
joululounaalle herkkuja

16.12. Joululounas Lilla Karyllissa

16.12. Olotilan (18-32 v.) pikkujoulut 
Valoemyssä

24.12. Meriemyn jouluaatto

26.12. Tapaninpäivän kahvit                            
Villa Apteekissa

30.12. Herkkuperjantai Meriemyn talkoissa

30.12. Uudenvuoden bileet Lilla Karyllissa

EMY-tiedote 12/2022
Palaute: tiedote@emy.fi p. 050 312 5193
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: Arttu/Midjourney
Lähetä aloitteesi, toiveesi tai ideasi Emylle
emy.fi -sivujen aloitelomakkeella tai aloite@emy.fi

Joulukuun tärpit

Uusi vuosi on ihan nurkan takana jälleen. Aika sen 
kuin marssii, ja on aika kurkata hieman taaksepäin ja 
pohtia mitä kaikkea tänä vuonna tapahtuikaan. Emys-
sä vuosi meni ryhmien, retkien, leirien ja tapahtumien 
parissa sekä kohtaamispaikoissa sosiaalisessa vuorovai-
kutuksessa muiden kanssa. Tuntuu siltä, että vasta hetki 
sitten kirjoitin pääkirjoitusta tammikuun lehteen, mutta 
kohta teen sen jälleen vuodelle 2023. Tässä tiedotteessa 
on myös lyhyt katsaus menneeseen vuoteen ja sen eri-
laisiin merkityksellisiin hetkiin täällä Emyssä. Löydät sen 
sivulta 12.

Joulukuussa tarjolla on tuttuja jouluisia tapahtumia, ku-
ten kävijöiden pikkujoulut, Emyn perinteinen yhteinen 
joululounas ja uudenvuoden vastaanotto. Vaikka ryh-
mät jäävätkin joulutauolle, toimintaa on siitä huolimatta 
tarjolla vuoden loppuun asti. Kohtaamispaikat ovat auki 
myös, luukunottamatta Valoemyä, joka jää joulutauolle 
16.12. ja avaa jälleen ovensa 9.1. Ryhmätoiminta palaa 
taas aikaisin ensi vuonna.

Emy on myös päivittänyt arvojensa lisäksi kohtaamis-
paikkojen yhteisiä pelisääntöjä ja sitoudumme tästä läh-
tien noudattamaan turvallisen tilan periaatteita. Näistä 
löydät lisää tietoa kohtaamispaikoista ja Emyn sivuilla 
www.emy.fi

Toivotetaan takaisin töihin myös Tiina, joka oli äitiyslo-
malla ja palailee joulukuun alusta töihin, tervetuloa taas 
Emyyn! 

Allekirjoittanut ja koko Emyn työntekijäporukka toivot-
taa teille lukijoille jo tässä vaiheessa hyvää joulua ja rau-
hallista uutta vuotta!

Nähdään Emyssä!

Arttu
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Ajankohtaista

Tapahtumia Joulukuussa

Jouluherkkupaja Meriemyssä ti 13.12. klo 10-13. 
Jouluinen herkkupaja-kokkauskurssi Meriemyssä ti 
13.12. klo 10-13. Kokataan maistuvia jouluherkkuja 
Marttojen Hanna Pikkaraisen johdolla! Sopii myös 
vegaaneille! Ilmoittaudu 9.12. mennessä Vellossa tai 
Virpille p. 050 310 7981. Ilmoita samalla erityisruokava-
liosi.

Espoo-info Meriemyssä to 8.12. klo 13-14.30 ja Lilla 
Karyllissa ti 20.12. klo 13-14.30. Tarvitsetko digitu-
kea tai apua muussa asioinnissa? Tule tutustumaan 
Espoo-infon palvelupisteeseen Meriemyssä to 8.12. 
ja Lilla Karyllissa ti 20.12. klo 13-14.30. Espoo-info on 
kaupungin yleisneuvontaa ja digitukea tarjoava pal-
velupiste. Me Espoo-infon palveluneuvojat autamme 
sinua sähköisessä asioinnissa (digituki) ja neuvomme 
kaupungin ja yhteistyökumppaneiden kuten Kelan ja 
HSL:n asioissa. Olemme aloittaneet liikkuvan neuvonta-
palvelun Espoon alueella. Se tarkoittaa, että liikumme 
julkisten palvelujen neuvonnasta ja digituesta hyötyvi-
en asiakkaiden luokse yhteistyökumppaneiden tiloihin. 
Nähdään Meriemyssä ja Lilla Karyllissa!

Musiikkivisa Meriemyssä ti 13.12. klo 13-14.
Leikkimielistä musiikkivisailua Meriemyssä! Tule kisaa-
maan ja fiilistelemään eri aikakausien biisejä! Kisaemän-
tänä Mirja.

Olotilassa (18-32 v.) valmistellaan jouluherkkuja 
Joululounaalle ke 14.12. ja 15.12. klo 16-19.  Keski-
viikkona tehdään pipareita ja torstaina joulutorttuja. 
Tuu messiin! Talkoolaiset saavat myös maistella joulu-
herkkuja. Ilmoittaudu Artulle p. 050 312 5193.

Hyvän mielen ryhmä Valoemyssä ke 14.12. klo 
13.30–15.  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. Vapaata 
keskustelua osallistujien toiveiden mukaisesti. Mukana 
Heli.

Ei toimintaa itsenäisyyspäivänä 6.12.! 

Joululounastalkoita Lilla Karyllissa.
Tervetuloa valmistelemaan Lilla Karyllin joululounasta 
Lilla Karyllissa klo 8.30: 
Ma 12.12. Porkkanalaatikon valmistus  
Ti 13.12. Lanttulaatikon valmistus  
Ke 14.12. Perunalaatikon valmistus  
To 15.12. Karjalanpaistin valmistus  
Jos haluat valmisteluihin mukaan, ilmoittaudu 
Tiialle p. 050 310 7986.
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Kuukausikokouksen aloitteesta

Ajankohtaista

Herkkuperjantai Meriemyn talkoissa pe 30.12. 
klo 10-13. Vuoden viimeisenä perjantaina Meriemyn 
talkoissa herkutellaan, eli tehdään yhdessä hyvää ruo-
kaa, syödään ja jutellaan ihan ajan kanssa. Tulkaahan 
valmistelemaan ja maistelemaan mukavassa porukassa! 
Ilmoittaudu talkoisiin Vellossa tai Minnalle 
p. 050 310 7983.

Olotilan (18-32 v.) pikkujoulut Valoemyssä pe 16.12. 
klo 15-20. Joulu on jo ovella ja näin myös Olotilojen 
joulutauko! Tule mukaan hilpeään kauden päätösjuh-
laan nauttimaan glögiä & jouluherkkuja, muistelemaan 
mennyttä vuotta ja suuntaamaan katse tulevaan. Lisä-
tietoja Artulta p. 050 312 5193.

Uudenvuoden bileet Lilla Karyllissa pe 30.12. klo 
12-15, ilmoittaudu ke 28.12. mennessä. Tule bailaa-
maan ja toivottamaan uusi vuosi tervetulleeksi! Tarjolla 
purtavaa, karaokea ja muuta ohjelmaa. Ilmoittaudu 
Vellossa tai Tiialle p. 050 310 7986 tai Saaralle 
p. 050 312 5192. Ilmoitathan samalla ruokarajoitteesi.

Digituella on nyt on symbolinsa! 
Digituelle on tarjolla uusi yhteinen symboli. Sen tarkoi-
tuksena on viestiä kansalaisille tarjottavasta digilaittei-
den ja digipalveluiden käytön tuesta ja opastuksesta. 
Symboli on syntynyt lokakuussa 2022 eri sektorien 
välisen yhteistyön ja asiakaskyselyn tuloksena.

Meriemyn jouluaatto la 24.12. klo 11-15.
Jouluaattoa vietetään Meriemyssä pe 24.12. klo 11-15.  
Klo 12 joulurauhan julistus, minkä jälkeen nautimme 
jouluherkuista. Tehdään yhdessä tunnelmallinen joulu! 
Ilmoittauduthan mukaan viimeistään to 22.12. Vellossa 
tai Eevalle p. 050 310 7984. Ilmoitathan samalla ruoka-
rajoitteesi.

Tapaninpäivän kahvit ma 26.12. klo 13-16 Villa Ap-
teekissa. Punaisen Ristin Keski-Espoon osasto järjestää 
Tapaninpäivän kahvit Villa Apteekissa, Pappilantie 5. 
Tervetuloa!
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Kannettava tietokone lainaan Emystä?
Emystä voit saada läppärin lainaksi. Koneissa ei käyttö-
järjestelmän lisäksi muita maksullisia ohjelmia eikä mu-
kana tule internet-yhteyttä. Jos tarvitset digitukea, voit 
osallistua Emyn järjestämiin Arjen Digitaitoja -tuokioi-
hin. Lisätietoja Digituesta Espoossa löydät myös sivulta 
https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/asiakaspal-
velu-ja-asiointi/digituki-espoossa. Tiedustelut: 
Kaj Järvisalo kaj.jarvisalo@emy.fi tai p. 050 552 1049.

Emyn seuraava kuukausikokous Meriemyssä la 
7.1.2023 klo 13-14. Suunnittelemme yhdistyksen toi-
mintaa, sekä käymme läpi retkitoiveita ja aloitteita. Ide-
oita ja aloitteita voi esittää kohtaamispaikkojen aloite-
laatikoihin tai s-postitse: aloite@emy.fi. Lisätietoja 
Virpiltä p. 050 310 7981.

Kaikukorttiryhmä kuukausikokouksen jälkeen
Meriemyssä klo 14-15!

Talkoot
• Lilla Karyllin talkoot arkisin kahdessa osassa:

aamupäivän talkoot klo 9.30–13
iltapäivän talkoot klo 12–15.30
Iltapäivän talkoot alkavat ruokailulla ja jat-
kuvat siivous- ja kunnossapitotehtävillä.                                     
Ei 6.12., 16.12. ja 30.12.

• Meriemyssä ma, ke ja pe klo 10-13. Ei 26.12.
• Valoemyn talkoot ke klo 10-13, 14.12. asti.

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

Kohtaamispaikat
• Lilla Karyll on auki arkisin klo 9-16.30. 
• Meriemy on Joulukuussa auki arkisin klo 9-15. 
• Valoemy auki ma klo 10-14 ja to-pe 10-14. Joulu-

tauolla 16.12.2022-9.1.2023

Kohtaamispaikat ovat auki arkipäivisin, eivät arkipyhi-
nä. 

Kohtaamispaikkojen viikonloppupäivystykset:

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

Varmista aina kohtaamispaikkaan soittamalla että 
päivystäjä on paikalla!

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.

Kaksi Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutusta 
Valoemyssä:  la 10.12. - su 11.12. klo 10-17 ja 17.12. 
- su 18.12. klo 10-17.  Mielenterveyden ensiapu® 2 
"Haavoittuva mieli - tunnista ja tue" -koulutuksessa 
osallistuja saa tietoa yleisimmistä mielenterveyden häi-
riöistä ja niiden oireista sekä valmiuksia tarjota apua ja 
ohjata hoitoon. (Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä 
olevalle.) Koulutus sisältää oppikirjan sekä aamu- ja il-
tapäiväkahvin. Ilmoittaudu 10.-11.12. kolutukseen 5.12. 
mennessä Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.  Ilmoit-
taudu 17.-18.12. koulutukseen 12.12. mennessä. 

Ajankohtaista

Tule mukaan kehittämään Emyä!
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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
• Emyn toiminnan esittely esim. terveyskeskuksien ja 

psykiatrian poliklinikoiden auloissa yhdessä Emyn 
työntekijän kanssa

• Ruotsin tai venäjän kielen keskusteluryhmän        
ohjaaja

• Englannin kielen keskusteluryhmään ohjaajapariksi 
toisen vapaaehtoisen ohjaajan kanssa

• Joululounaan tai muiden tapahtumien järjestelyis-
sä auttaminen

• Ohjaaja hiihtotekniikan opastukseen                       
(yhden teemakerran ohjaus)

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä Virpiin p. 050 310 7981. 

Kiinnostaako vapaaehtoistyö?

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

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! 

• Maanantain Olotila Ohjaamotalolla 
15-18, 19.12. asti . 

• Keskiviikon Olotila 16-20, 14.12. asti .
• Torstain Olotila 15-19, 15.12. asti
• Perjantain Olotila 15-19, 16.12. asti

Kohtaamispaikka
Olotila!

Tuu messiin! -toiminta 
nuorille aikuisille
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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 Joulukuussa

Maanantai

Shakkikerho Villa Apteekissa klo 13-15, 19.12. asti 
ja jatkuu 2.1.2023.  Ryhmässä pelataan shakkia muka-
vassa porukassa. Voit tulla mukaan, vaikket vielä osaisi 
shakkia – neuvojakin on tarjolla. Tervetuloa pelaamaan! 
Lisätietoja Sunilta p. 050 365 5475. 

Talkoot. Kokkaillaan ja huolehditaan kohtaamispaikko-
jen siisteydestä yhdessä. Ei 26.12.

• 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.

Sielunmaisemien maalarit Lilla Karyllissa                   
klo 17-19, 19.12. asti. Emyn kuvataideryhmät ovat 
avoimia kaikille eikä taitovaatimuksia ole. Tervetuloa 
löytämään kuvataiteen ja värien ilo! Tiedustelut Virpiltä 
p. 050 310 7981.

Ystäväryhmät 12.12. asti. Ryhmä on tarkoitettu erityi-
sesti yksinäisille tai sosiaalisesti eristäytyneille henki-
löille, jotka kaipaavat elämäänsä ihmisiä ja mielekästä 
tekemistä. 
• Me-talon ystäväryhmä                                                

(Terveyskuja 2 B) klo 10-11.45 Ilmoittaudu Saaralle                             
p. 050 312 5192.

• Raitin Pysäkin ystäväryhmä (täynnä)                                  
(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. 

Olotila Ohjaamotalolla  (18-32 v.) 
klo 15-18. 19.12. asti. Ohjaamotalon 
Olotilassa (Lintuvaarantie 2) voit pelailla 
pingistä, lautapelejä, nautiskella kahvista 
& teestä ja tutustua uusiin tyyppeihin! 
Tuu messiin! Lisätietoja Artulta p. 050 312 5193. 

Leivontaryhmä Valoemyssä ma 12.12. 
klo 11-14. Leivotaan yhdessä suolaista ja 
makeaa! Ilmoittaudu to 8.12. mennessä 
Vellossa tai Helille p. 050 310 7987, kerro 
samalla ruokarajoitteesi. 

Nuorten aikuisten (18-32 v.) Roperyh-
mä Discordissa klo 18.30-20.30, 19.12. 
asti.  Uusi roperyhmä käynnissä, mukaan 
mahtuu!! Kysy lisää Artulta 
p. 050 312 5193 tai Discordissa. 

Tiistai

Emy-chat Tukinetissä klo 10-11.30, 27.12. asti, ei 
6.12. Keskustelua mielen hyvinvoinnista ja arjen asiois-
ta. Keskustelu helpottaa. https://tukinet.net/

Talkoot, ei 6.12. Lilla Karyllissa. 1. vuoro klo 9.30-13 ja 
2. vuoro klo 12-15.30. Kokkaillaan ja huolehditaan koh-
taamispaikkojen siisteydestä yhdessä. Iltapäivätalkoot 
alkavat yhteisellä ruokailuhetkellä ja jatkuvat siivous- ja 
kunnossapitotehtävillä. Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla 
Karylliin p. 050 310 7985.
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Keskiviikko
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 kunnossapi-
totehtävillä. Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla Karylliin   
p. 050 310 7985.

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

• Valoemyn talkoot klo 10. 14.12. asti. Ilmoittaudu 
mukaan Vellossa tai Helille p. 050 310 7987. 

Teatteriryhmä ESKO:ssa klo 14.30-16, 13.12. asti, ei 
6.12.  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.) Me-talolla 13.12. klo 16.30-18.30. 
Tule mukaan taiteilemaan! Paikka: Espoon 
keskus, Me-talo (Terveyskuja 2 B). Piirtää 
voit aiheen mukaan tai sen vierestä, tai tulla muuten 
vaan viettämään aikaa huikeassa seurassa! Ohjaajana 
Titta. Lisätietoja Artulta p. 050 312 5193.

Ilon maalarit Meriemyssä klo 16.30-18.30, 22.12, 
asti ei 6.12. Emyn kuvataideryhmät ovat avoimia kaikil-
le eikä taitovaatimuksia ole. Tervetuloa löytämään kuva-
taiteen ja värien ilo! Tiedustelut Virpiltä p. 050 310 7981.

Porinaporukka Valoemyssä klo 10-11.30, 20.12. 
asti, ei 6.12. Porinaporukat ovat alueen ikääntyneille 
tarkoitettuja kohtaamispaikkoja, joissa vietetään aikaa 
kahvitellen, rupatellen ja ryhmän itsensä suunnittele-
man ohjelman merkeissä. Tervetuloa mukaan!

Keilausta Tapiolan keilahallissa 13.12. klo 14-15.
Vuoden viimeinen keilauskerta. Ilmoittaudu Vellossa tai 
Virpille p. 050 310 7981.

Nuorten aikuisten (18-32 v.) kuntosa-
liryhmä Leppävaarassa (Veräjäpellon-
katu 6) klo 16-17. 13.12. asti, ei 6.12.  
Nuorten aikuisten salilla voi treenata 
kivassa porukassa! Tarvittaessa saat apuja ohjelman 
sumplimiseen, mutta voi myös tulla messiin vaan kuu-
lokkeet korvilla hikoilemaan. 
Lisätietoja Artulta p. 050 312 5193. 

Askartelupaja Lilla Karyllissa klo 13.30-15.30, 
14.12. asti. Askarrellaan eri teemoista ja materiaaleista. 
Ryhmä kokoontuu joka keskiviikko. Lisätietoja Saaralta 
p. 050 312 5192.

Keskusteluryhmä kaksisuuntaista mielialahäiriötä 
sairastaville Lilla Karyllissa parillisina viikkoina klo 
18-19.30, 13.12. asti. Ryhmä kokoontuu luottamuk-
sellisesti keskinäisen vertaistuen ja keskustelun äärellä. 
Tiedustelut Virpiltä p. 050 310 7981.
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  Torstai
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. 

Nuorten aikuisten (18-32 v.) Olotila 
Valoemyssä klo 15-19, 15.12. asti. 
Olotiloissa tarjolla erilaisia pelejä, perin-
teisistä lautapeleistä konsolipeleihin ja 
VR-peleihin. Tarjolla kahvia ja teetä, uusia tyyppejä ja 
hyvää meininkiä, tuu messiin! Lisätietoja Artulta 
p. 050 312 5193.

Ystäväryhmä Unelman kammarissa klo 15-17, 
14.12. asti ja jatkuu 4.1. Ryhmä on tarkoitettu yksi-
näisille tai sosiaalisesti eristäytyneille, jotka kaipaavat 
elämäänsä ihmisiä ja mielekästä tekemistä. Tiedustelut 
Virpiltä p. 050 310 7981.

Keskusteleva teehetki Lilla Karyllissa klo 16.30-18, 
28.12. asti ja jatkuu 3.1.2023. Keskustelemme vaihtu-
vista teemoista. Tervetuloa mukaan ryhmään! Mukana 
Merja. 

Nuorten aikuisten (18-32 v.) Peliryh-
mä Discordissa klo 16-18, 14.12. asti. 
Pelaillaan pelejä ja jutellaan, mukaan voi 
tulla myös vain hengailemaan. Suosittuja 
pelejä ovat olelet Apex, EFT ja Jackboxit. Tuu messiin! 
Lisätietoja Artulta p. 050 312 5193. 

Nuorten aikuisten (18-32 v.) Olotila 
Valoemyssä klo 16-20, 14.12. asti. 
Olotiloissa tarjolla erilaisia pelejä, perin-
teisistä lautapeleistä konsolipeleihin ja 
VR-peleihin. Tarjolla kahvia ja teetä, uusia 
tyyppejä ja hyvää meininkiä, tuu messiin! Lisätietoja 
Artulta p. 050 312 5193.

Futsalia Storängensin koulussa klo 17-18, 7.12. asti.
Rehtorinkuja 4. Tiedustelut Kaidelta p. 050 552 1049.

Toimintaryhmä Lilla Karyllissa klo 13.30-15, 15.12. 
asti. 
Kaikille avoin toiminnallinen ryhmä. Ryhmässä on 
vaihtelevaa tekemistä, ja samalla voimme tutustua 
toisiimme. 
• 1.12. Jouluista yhteislaulua
• 8.12. Sokerimaalausta
• 15.12. Jouluista herkkupuuhaa
Tiedustelut Saaralta p. 050 312  5192.

Tukiryhmä masentuneille Lilla Karyllissa parittomi-
na viikkoina klo 17-18.30, 22.12. asti. Keskustelua, 
tukea ja selviytymiskeinojen jakamista. Ryhmää ohjaa 
vertaisohjaaja Maaret. Lisätietoja Virpiltä 
p. 050 310 7981.

Sulkapalloa Lagstadin koulussa klo 18-19, 1.12. asti. 
Mukaan tarvitset sisäkengät ja rennot vaatteet. Mailan 
ja pallon saat tarvittaessa lainaksi. Ilmoittaudu Vellossa 
tai Saaralle p. 050 310 5192.

Hyvän mielen ryhmä Valoemyssä 14.12. klo 13.30–
15. Tervetuloa keskustelemaan turvallisessa ja luotta-
muksellisessa ryhmässä, jota ohjaa vapaaehtoinen ver-
taisohjaaja. Tarkoituksena on puhua mieltä painavista 
asioista ja saada sekä antaa toisillemme tukea, voimia ja 
jaksamista arkielämän haasteisiin. Vapaata keskustelua 
osallistujien toiveiden mukaisesti. Mukana Heli.
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Perjantai

Kävelyä Lilla Karyllista klo 14.30-15.30, 9.12. asti.
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. Ei 16.12. ja 30.12.!

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

Arjen digitaitoja yhdessä pelaten Merie-
myssä 9.12. klo 13-14.30. Harjoittelemme 
älypuhelimen käyttöä Digitaidot-peliä 
pelaamalla. Harjoittelua ohjaavat Emyn oma 
digikaveri ja Emyn työntekijä. Tiedustelut 
Eevalta p. 050 310 7984.

Emyn kuukausikokous Meriemyssä 7.1.2023. Klo 
13-14. Suunnittelemme yhdistyksen toimintaa, sekä 
käymme läpi retkitoiveita ja aloitteita. Ideoita ja aloittei-
ta voi esittää kohtaamispaikkojen aloitelaatikoihin tai 
s-postitse: aloite@emy.fi. Lisätietoja Virpiltä 
p. 050 310 7981. Joulukuussa ei ole kuukausikokousta. 

Kuntosali Kannusillanmäen väestönsuojassa klo 
16-17, 9.12. asti. Emyn kuntosalivuoro on Kannusil-
lanmäen väestönsuojan kuntosalissa. Salilla treenataan 
mukavassa seurassa. Tiedustelut Heliltä 
p. 050 310 7987.

Emyn etä- ja lähitoiminta Joulukuussa

Joogaa Eskossa ja etänä klo 14.30-15.45, 9.12. asti. 
Lähde mukaan joogaamaan joko paikan pälle (Pap-
pilantie 2) tai Zoomin kautta! Titta ohjaa rauhallista 
joogaa, jossa pääset myös välillä haastamaan itseäsi 
lempeästi. Varustaudu mukavilla vaatteilla. Jos tulet 
paikan päälle, ilmoittaudu Velossa tai Virpille 
p. 050 310 7981.

Kässäryhmä Valoemyssä klo 12-14., 9.12 asti.
Tervetuloa tekemään erilaisia käsitöitä! Osaamista ei 
tarvitse olla, sinua autetaan tarvittaessa. Jos et keksi 
tekemistä, ideoidaan yhdessä. Lisätietoja Saaralta 
p. 050 312 5192.

Bänditaitoryhmä klo 13-14, 9.12. asti.
Emyn bänditaitoryhmä kokoontuu soittamaan Lilla 
Karyllin yläkerran musiikkihuoneessa musiikkipedago-
gi Sarin ohjauksella. Tule rohkeasti mukaan ryhmään! 
ilmoittaudu Vellossa tai Lilla Karylliin p. 050 310 7985.

Nuorten aikuisten (18-32 v.) Olotila 
Valoemyssä klo 15-19. Olotilat jäävät 
joulutauolle perjantaina 16.12. pikku-
joulujen merkeissä! Olotiloissa tarjolla 
erilaisia pelejä, perinteisistä lautapeleistä konsolipelei-
hin ja VR-peleihin. Tarjolla kahvia ja teetä, uusia tyyppe-
jä ja hyvää meininkiä, tuu messiin! Lisätietoja Artulta 
p. 050 312 5193.

Jalkapalloa Laaksolahden hallissa klo 15-16, 9.12. 
asti. Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana on haus-
kanpito. Kaikki kiinnostuneet taidoista riippumatta mu-
kaan pelaamaan! Tiedustelut Kaidelta p. 050 552 1049.

Kaikukorttiryhmä Meriemyssä 7.1.2023 klo 14-15. 
Tutustumme kuluvan kuukauden Kaikukortti-taphtu-
miin. Samalla on mahdollisuus löytää kulttuurikaveri ja 
sopia yhteisretkistä kulttuurikohteisiin. Joulukuussa ei 
ole ryhmää. Tiedustelut Virpiltä p. 050 310 7981.
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Tämä vuosi Emyssä

Emyssä oli kaikenlaista menoa vuonna 2022, ohessa 
hieman kuvia matkan varrelta!

Selvästi Kivaa -kesätapahtuma palasi kuvioihin vuo-
den tauon jälkeen.

Kaide lähdössä Stora Blindsundista kesäleirin alussa. 

Emyn vapaaehtoiset kävivät Helsingissä virkistäy-
tymässä kesällä, ohjelmaan kuului myös yläilmois-
sa käynti.

Nuoret aikuiset (18-32 v.) pitivät ensimmäisen 
oman leirinsä heinäkuussa tutulla Stora blindsun-
din saarella.

Valoemy sai oman taideseinänsä alkuvuodesta!
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Emyläisten runoja

Haluatko runosi, taidettasi tai muita luomuksiasi 
tiedotteeseen? 

Lähetä ne meille viimeistään 
edeltävän kuun 15. päivänä!

Kaamos ja aurinko 
  

Kohta aurinko menee nukkumaan,  
pilvipeiton alle, aavanmeren ääreen. 

  
Kun syksyn kultaiset lehdet  

odottavat jo malttamattomina kuuraa,  
pakkasen puremia aamuja,  

noita onnen tuokioita, hetkiä ennen ensilunta. 
  

Kesä kulkee polullaan. 
Se astelee niityltä niitylle,  

koputtaa ovelle, astuu portista sisään 
ja luo valon tanssin sinne, 

missä silmät loistavat kultaa. 
  

Koittaa kohta talvi, 
tuulen ja tuiskun taika, 

revontulten tanssi, 
sinisen silkin sametti. 

  
Mutta aurinko, se jatkaa kulkuaan, 

tanssiaan taivaalla, 
hopeisten virtojen lähteille, 
maailman markkina teillä. 

  
Ja siellä missä se astelee, 

sen säteet kastetta valaisee, 
ja se lasta pohjoisen muistelee, 

niin, siis polullansa siellä,  
vuodenaikojen tiellä,  

laaksoissa, vuorilla, aavoilla, 
alla taivaan, yllä puun  

ja vielä kerran meidän taivaan yllä 
aikaan tammikuun. 

  
Kohta aurinko hipsii nukkumaan, 

mutta kyllä se herää taas loistamaan.

Andy

Yksin

Kaipuu, sanaton kaipuu mua koskettaa.
Kaipuu, sanaton kaipuu mua lohduttaa.

Olen yksin.
Annan koskien kuohua.
Annan patojen murtua.

Kyyneleet vierivät pitkin poskia.

Kynttilän vein haudalle.
Muistot mua koskettaa.

Hyvää matkaa isovanhemmat!

Anne Karhu

Runon muodostuksesta

Miten runoja tehdään?
Miten niitä kerätään?

Miten sanat lausutaan?
Miten lauseet kerrotaan?

Lauseen pätkistä runot kootaan.
Viimein riimeiksi riimitellään.

Lopulta lauseista tekstiksi kootaan.
Loppusilaus viimeistellään.

Anne Karhu
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Emyn yhteistyökumppanien toimintaa

 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

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

Raitin Pysäkki on avoinna arkisin 
klo 9.00–13.00. 

Kahvila on avoinna päivittäin 
ja puuroa on tarjolla kahtena 
päivänä viikossa, maanantaisin 
ja perjantaisin. Lounas on tar-
jolla keskiviikkoisin klo 12.00. 
Ruokajakelua on lähes päivittäin. 
Lauantaibrunssi tarjolla 17.12. - 
brunssin hinta on 3 €. 

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 kokoontuu erilaisia ryh-
miä, järjestetään luentoja, kursseja 
ja muita tilaisuuksia. Näistä saat 
tarkemmat tiedot Pysäkiltä. 

Käyntiosoite Konstaapelinkatu 1, Leppävaara

Postiosoite Timpurinkuja 2, 02650 Espoo 

(ent. Asukastalo Kylämaja) 
on kaikille avoin kohtaamis-
paikka ja toimintatila Espoon 
Matinkylässä. Tarjoamme 
tukea, ohjausta ja neuvontaa 
suomen, arabian, somalin ja 
englannin kielellä. 

Naapuruustalo on avoinna 
ma–pe klo 10–16. Lounasta on tarjol-
la keskiviikkoisin. Kahvia sekä pullaa 
ja pasteijoita tarjoamme päivittäin 
edulliseen hintaan (kahvi 0,50 €, pulla 0,50 € ja pastei-
ja 1 €). 

Matinkatu 7 p. 050 4303 112.
www.facebook.com/naapuruustalomatinkyla

 Raitin Pysäkki

 Naapuruustalo Matinkylä



15

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



Pappilantie 7
02770 Espoo


