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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!

Huomiothan kohtaamispaikkojen uudet puhelinnumerot!
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Emyn kuulumisia
2.6. Kesäretki Isoon Vasikkasaareen

5.6. Joogatyöpaja Valoemyssä

6.6. Kuvataideryhmien retki 
Suomenlinnaan

9.6. Retki Stora Blindsundiin Manna-avun 
kanssa

10.6. Arjen digitaitoja yhdessä pelaten
Meriemyssä

11.6. Kuukausikokous + 
Kaikukorttiryhmä Meriemyssä

11.6. Retki Kiasmaan

12.6. Puutarhajuhlat Lilla Karyllissa

15.6. Ruusutarhan piknik

16.6. Linlon kalastusretki

16.6. Espoo-info Meriemyssä

20.6. Tour de Emy

23.6. Hevostalliretki

27.6.-1.7. Kesäleiri Stora Blindsundissa

EMY-tiedote 6/2022
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: Jarmo R.
Lähetä aloitteesi, toiveesi tai ideasi Emylle
emy.fi -sivujen aloitelomakkeella tai aloite@emy.fi

Kesäkuun tärpit

Kesäkuu koittaa

Ilmat ovat olleet melko koleita vielä täällä toukokuun 
lopulla, toivottavasti kun pitelet tätä lehteä käsissäsi 
tai luet sitä näytöltä näyttää elohopea jo reilusti lämpi-
mämpää kuin tämänhetkinen +8. Säistä huolimatta ke-
säkuu on pakattu täyteen toimintaa. Kohtaamispaikat 
pysyvät muuten normaalisti auki, mutta Valoemy sulkee 
avoimet ovensa jo kesäkuun alusta. Tarjolla kuitenkin 
vielä kesäkuun loppuun keskiviikkoiset talkoot. Leirin ja 
retkien lisäksi pidetään pitkästä aikaa myös Lilla Karyllin 
puutarhajuhlat! Puutarhajuhlissa grillaillaan ja pelail-
laan ulkopelejä rennolla meiningillä.

Kesäkuussa myös toisen kerran Tour de Emy -pyöräilyta-
pahtuma, jossa lähdemme porukalla kiertämään Emyn 
toimipaikat Lilla Karyllin pihalta aloittaen. Mukaan voi 
tulla joko heti alkuun, tai hypätä kyytiin vaikkapa puu-
tarhalta tai Meriemystä. Viimeisenä etappina on Va-
loemy, jossa tarjolla kevyt ja palauttava lounas. Sivuilla 
6-7 lisää kesän tapahtumista, retkistä ja leiristä. 

Viime lehdessä hyvästelimme ohjaaja Saara Paulasalon 
ja tässä lehdessä toivotamme tervetulleeksi Heli Nie-
misen! Heli on osalle tuttu ryhmistä tai puutarhalta ja 
lopuille tulee varmasti tutuksi kesän aikana. Tervetuloa 
remmiin! 

Työntekijät lomailevat kesällä erilaisissa pätkissä, nämä 
löydät seuraavan sivun alusta. Nähdään Emyn riennois-
sa ja kohtaamispaikoissa! 

Arttu
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Ajankohtaista

Arjen digitaitoja yhdessä pelaten Me-
riemyssä pe 10.6. klo 13-14.30  Harjoitte-
lemme älypuhelimen käyttöä Digitaidot-
peliä pelaamalla. Harjoittelua ohjaavat Emyn 
omat digikaverit ja DigiOn-hankkeen Hanna 
ja Susanna. 

Espoo-info Meriemyyn to 16.6. klo 13-15. 
Tarvitsetko digitukea tai apua muussa asioinnissa? 
Tule Meriemyyn tutustumaan Espoo-infon palvelupis-
teeseen! Espoo-info on kaupungin yleisneuvontaa ja 
digitukea tarjoava palvelupiste. Me Espoo-infon pal-
veluneuvojat autamme sinua sähköisessä asioinnissa 
(digituki) ja neuvomme kaupungin ja yhteistyökump-
paneiden kuten Kelan ja HSL:n asioissa. Aloitamme 
liikkuvan neuvontapalvelun Espoonlahden alueella 
vuoden 2022 aikana. Se tarkoittaa, että liikumme jul-
kisten palvelujen neuvonnasta ja digituesta hyötyvien 
asiakkaiden luokse yhteistyökumppaneiden tiloihin. 
Nähdään Meriemyssä!

Kesämusaryhmä Lilla Karyllissa tiistaisin 
klo 14-15.30 Tule hakemaan kesääsi energi-
aa ja voimaa musiikkiryhmästä, jossa soitto 
-tai laulutaitoa ei edellytetä. Monipuolisessa 
kesämusaryhmässä on luvassa paljon yhteis-
jammailua ja -laulua hyvässä fiiliksessä sekä vaihtelevaa 
musiikkiin liittyvää toimintaa. Ryhmä järjestetään Lilla 
Karyllin alakerrassa ja ulkona voimme jammailla aina 
mahdollisuuksien mukaan. Kaikki saavat osallistua jam-
mailuun, yhteislauluun ja erilaisiin musiikkitoimintoihin 
halutessaan tai vaihtoehtoisesti tulla vain fiilistelemään 
musiikkia. Lisätietoja Virpiltä p. 050 310 7981.

Tuolilattarit pe 17.6. klo 13-13.30. 
Tule tanssimaan ja jammailemaan lattarei-
den tahtiin! Osallistua voi joko tuolilla istuen 
tai seisaaltaan! Säästä riippuen jorataan Lilla 
Karyllin pihalla tai sisällä. 

Pihakaraokea + yhteislaulua Lilla Karyllissa pe 17.6. 
klo 13.30. Sääolosuhteiden mukaisesti mennään, joten 
huonon sään sattuessa lauleskelemme sisätiloissa.

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. 

Tulevia retkiä ja leirejä

Hyvän mielen ryhmä Valoemyssä ma 13.6. ja 27.6. 
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

Avomielin-yhdistysten mölkkyturnaus Vallilassa ti 
5.7. klo 11-16. Tervetuloa viettämään yhteistä kesä-
päivää Vallilaan, Helmi-talon läheiseen puistoon 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 
jälkeen Helmi tarjoaa pullakahvit! Ilmoittaudu turnauk-
seen to 30.6. mennessä Vellossa tai Saaralle 
p.  050 312 5192.

Valoemyn avoimet ovet sulkeutuvat kesäksi! 
Tarjolla on kuitenkin vielä perinteiset keskiviikon talkoot 
ja ryhmätoimintaa. Valoemyn avoimet ovat ovat kesä-
heinäkuun kiinni, mutta palaavat kuvioihin elokuussa! 

MTKL Yhdistyspäivät Porissa pe 26.- la 27.8. 
Mielenterveyden keskusliiton valtakunnalliset yhdistys-
päivät pidetään tänä vuonna Porissa 26.-27.8. Tarkem-
mat tiedot yhdistyspäivien ohjelmasta, kyydistä ja ma-
joituksesta saat heinäkuun tiedotteesta ja kotisivuilta 
emy.fi. Lisätietoa löytyy myös mtkl.fi. Haku yhdistyspäi-
ville pe 22.7. mennessä Vellossa tai Saaralle 
p. 050 312 5192.

Työntekijöiden 
kesälomat
Kaide: viikot 26-27 & 29-30
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

Joogatyöpaja Valoemyssä + Zoomissa su 5.6. klo 
14-17. J Joogatyöpajassa tehdään jooga-, rentoutus- ja 
meditaatioharjoituksia leppoisaan tahtiin. Teemana 
ayurveda. Ota mukaan oma alusta tai pyyhe/viltti. Nyt 
ryhmään on mahdollista osallistua myös etänä Zoo-
min kautta. Ilmoittautuminen lähiryhmään Vellossa tai 
Virpille p. 050 310 7981. 
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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 kuukausikokous Meriemyssä la 11.6. klo 13-
14. Suunnittelemme yhdistyksen toimintaa, sekä käym-
me läpi retkitoiveita ja aloitteita. Ideoita ja aloitteita voi 
esittää kohtaamispaikkojen aloitelaatikoihin tai s-postit-
se: aloite@emy.fi. Lisätietoja Virpiltä p. 050 310 7981.

Kaikukorttiryhmä heti kuukausikokouksen jälkeen 
Meriemyssä klo 14-15!

Talkoot
Ei juhannusaattona 24.6.

• 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 
• 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
Ei juhannusaattona 24.6.

• Lilla Karyll on auki arkisin klo 9-16.30. 
• Meriemy on kesä-aikana auki arkisin klo 9-15. 
• Valoemy kiinni kesä-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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Kuvataideryhmien retki Suomenlinnaan 
ma 6.6.  Emyn kuvataideryhmät tekevät ke-
vätretken Suomenlinnaan. Lähtö Lilla Karyl-
lin pihalta klo 13. Ota mukaan omat eväät ja 
vesipullo. Emy tarjoaa matkan tarvittaessa. 
Ilmoittaudu Vellossa tai Eevalle p. 050 310 7984.

Emyn ja Manna-avun yhteisretki to 9.6. 
Stora Blindsundin saareen, ilmoittaudu 
ti 7.6. mennessä. Tule viettämään Emyn 
ja Manna-avun yhteistä saaripäivää Stora 
Blindsundiin. Lähtö saareen Nuottaniemen 
itäiseltä laiturilta klo 10. Nuottaniemen venesataman 
osoite on Nuottatie 19. Saaressa on vanha pitsihuvila, 
sauna, tenniskenttä ja ulkovessat. Mahdollisuus sauno-
miseen, ota saunavehkeet ja uikkarit mukaan. Tarjolla 
retkievästä. Saariretki ei sovellu liikuntarajoitteisille 
(huom. kapuamien soutuveneseen ja pois). Ilmoittau-
du mukaan Vellon kautta ti 7.6. mennessä. Lisätietoja 
Kaidelta p. 050 552 1049. 

Retki Kiasmaan Meriemystä la 11.6. klo 15. 
Teemme retkein Kiasman ARS22-näyttelyyn. 
ARS22-näyttelyssä on esillä tämän hetken 
mielenkiintoisimpia tekijöitä ja teoksia. Ki-
asman kaikkiin kerroksiin ulottuva näyttely 
esittelee kattavasti ajankohtaisinta kansain-
välistä nykytaidetta ja uusia ARS22-näyttelyyn tilattuja 
teoksia. Lähtö Meriemystä klo 15 Kaikukorttiryhmän 
jälkeen. Ota mukaan Kaikukortti, Museokortti tai muu 
alennukseen oikeuttava todistus. Emy tarjoaa lipun ja 
menomatkan tarvittaessa. Ilmoittautumiset Vellossa tai 
Virpille p. 050 310 7981.

Linlo kalastusretki to 16.6. klo 9.30-15, 
Ilmoittaudu 14.6. mennessä. Lähdemme 
yhdessä kalastusretkelle Porkkalanniemeen 
torstaina klo 9.30 Lilla Karyllista. Eväät ote-
taan mukaan Emystä, mutta huolehdithan 
kalastusvälineet ja luvat omatoimisesti. Retkelle mah-
tuu rajallinen määrä osallistujia, joten ilmoittauduthan 
mukaan ottamalla yhteyttä suoraan Arttuun 
p. 050 312 5193. Tervetuloa!

Puutarhajuhlat Lilla Karyllissa su 12.6. Kokoonnum-
me juhlimaan Lilla Karyllin puutarhaan sunnuntaina klo 
12-15. Juhlissa kohtaamme toisiamme, herkuttelemme 
ja nautimme yhdessäolosta. Tarjolla myös pihapelejä! Il-
moittauduthan mukaan Vellossa tai Artulle 
p. 050 312 5193.
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Hevostalliretki to 23.6. lähtö klo 11 Lil-
la Karyllista. Retkellä tutustumme Espoon 
Gobbackassa sijaitsevan hevostalli Stall 
Gobbackan toimintaan. Halukkaat pääsevät 
kokeilemaan ratsastusta ja hevosen hoitoa 
ennen tätä. Emy tarjoaa retkeläisille kevyen eväshetken. 
Kokoonnumme Lilla Karyllissa klo 11, josta lähdemme 
julkisilla kulkuvälineillä yhtämatkaa hevostallille. Emy 
tarjoaa bussimatkat sitä tarvitseville. Aikaa tallilla on 
varattu klo 12.30-14.30. Tämän jälkeen palaamme Lilla 
Karylliin. Sitovat ilmoittautumiset retkelle ti 21.6. men-
nessä Velloon tai Saaralle p. 050 312 5192. Ilmoitathan 
samalla erityisruokavaliosi!

Kesäleiri Stora Blindsundissa ma 27.6.-pe 1.7. Saa-
rella on vanha pitsihuvila, sauna, tenniskenttä ja ulko-
vessat. Leirillä yövytään joko sisällä huvilassa tai teltassa 
ulkona. Ruoat ja muut järjestelyihin liittyvät askareet 
tehdään leirillä talkoohengessä. Leiri ei sovellu liikunta-
rajoitteisille. Leirin hinta on 45€. Hae mukaan Vellossa. 
Lisätitetoja Artulta p. 050 312 5193.

Ruusutarhan piknik ke 15.6. klo 12-14. Tule mukaan 
kesäiselle puistopiknikille juhlistamaan suomalaista 
kesää ja nauttimaan monikulttuurisesta ilmapiiristä ja 
ihanista kohtaamisista! Jo perinteeksi muodostunut 
piknik pidetään Lagstadin kotiseututalon edustalla ole-
vassa ruusupuutarhassa (Vanha Lagstadintie 4). Luvassa 
on pientä syötävää, musiikkia ja mukavaa yhdessäoloa. 
Halutessasi voit ottaa mukaan pientä naposteltavaa 
jaettavaksi yhteiseen pöytään ja vesipullon. Piknikin jär-
jestävät yhteistyössä Filoksenia ry, Emy ja Kalliolan setle-
mentin kohtaamispaikka Askel. Ilmoittaudu Vellossa tai 
Virplle p. 050 310 7981.

Tour de Emy ma 20.6. Tule mukaan pyöräilyretkelle 
Emyn toimipaikkoihin! Tour de Emy kiertää tutut koh-
taamispaikat ja puutarhan porukalla. Lähtö Lilla Ka-
ryllista klo 10.30, ensimmäinen etappi on Kauklahden 
puutarha, josta matka jatkuu Meriemyyn, jossa hieman 
virvokkeita tarjolla ja lyhyt esittely. Meriemystä matka 
jatkuu Valoemyyn, jossa tarjolla palautta lounas. Voit 
myös hypätä mukaan esimerkiksi Meriemystä! Lisätieto-
ja Artulta p. 050 312 5193.
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Poimintoja Emyn kevätkauden retkistä, ryhmistä ja tapahtumista

Maahisenkierroksella kävijöiden kanssa.

Hesyssä kissoja leikittämässä.

Toimintaryhmän askasterluja Lilla Karyllissa.

Pääsiäislounaalla iloinen tunnelma. 

Emyssä ollaan talven ja kevään aikana tehty kaikenlaista kivaa yhdessä. Tällä aukeamalla 
pieni vilaus siihen kaikkeen, mitä alkuvuosi on pitänyt sisällään. Kesällä taas uudenlaisia 
retkiä ja seikkailuja tarjolla. Tule mukaan toimintaan! 
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Toimintaryhmän askasterluja Lilla Karyllissa.

Pääsiäislounaalla iloinen tunnelma. 

Vappupippaloissa naamareiden askartelua.

Geokätköjä etsimässä. 

Vappupippalot Lilla Karyllissa.
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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 kesäkuussa

Maanantai

Tiistai

Ystäväryhmät on tarkoitettu erityisesti yksinäisille tai 
sosiaalisesti eristäytyneille henkilöille, jotka kaipaavat 
elämäänsä ihmisiä ja mielekästä tekemistä.  
• Naapuruustalo Matinkylän ystäväryh-

mä 13.6. asti. (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. 

Porinaporukka Valoemyssä klo 10-12, 14.6. asti.
Porinaporukat ovat alueen ikääntyneille tarkoitettuja 
kohtaamispaikkoja, joissa 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/

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.

• Valoemyn talkoot klo 10-13. Ilmottaudu Vellossa tai 
Artulle p. 050 312 5193.

Jalkapalloa Laaksolahden tekonurmella klo 15-
16.30, 6.6. alkaen. Pelaaminen on maksutonta ja pää-
asiana on hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet taidoista 
riippumatta mukaan pelaamaan! Tiedustelut Kaidelta, 
p. 050 552 1049.

Hyvän mielen ryhmä  Valoemyssä ma 13.6. ja 27.6. 
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. Nyt on aika elämälle ja elävälle 
musiikille! Tule hakemaan kesääsi energiaa, 
voimaa ja valoa musiikkiryhmästä, jossa 
soitto -tai laulutaitoa ei edellytetä. Ryhmä 
järjestetään Lilla Karyllin alakerrassa ja ulkona voimme 
jammailla aina mahdollisuuksien mukaan. 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. 
Keskustelemme vaihtuvista teemoista. Tervetuloa 
mukaan ryhmään! Mukana Merja. 

  Torstai

Ulkopeliryhmä Lilla Karyllin pihalla klo 13.30-15. 
Pelataan kesäisiä ulkopelejä Lilla Karyllin pihalla: toi-
veiden mukaan mölkkyä, petankkia, krokettia, 
sulkapalloa, tikanheittoa... Sateen sattuessa 
lautapelejä sisällä. Tervetuloa pelailemaan ja 
juttelemaan mukavassa seurassa!

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. 

Draamaryhmä Villa Apteekissa klo 16.30-
18.30. Tule leikkimään naurua ja ryhmähen-
keä tuovia draamaleikkejä. Näyttelemisen 
taitoja tai aikaisempaa kokemusta ei tarvita. 
Anna itsellesi lupa hassutella ja heittäytyä, 
ja unohda hetkeksi arjen asiat. Paikka: Villa Apteekki, 2. 
krs., Pappilantie 5. 

Meren ja taivaan välillä Meriemyssä parillisina viik-
koina klo 14-15, 2.6. asti. Tervetuloa keskustelemaan 
kaikesta maan ja taivaan välillä Espoonlahden seura-
kunnan diakonin Liisa Pohjosen ohjauksella. 

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 14-15.
Kävelyä ja juttelua. Lisätietoja Virpiltä p. 050 310 7981.

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 

Arjen digitaitoja yhdessä pelaten Meriemyssä 10.6. 
klo 13-14.30. Harjoittelemme älypuhelimen käyttöä 
Digitaidot-peliä pelaamalla. Harjoittelua ohjaavat Emyn 
omat digikaverit ja DigiOn-hankkeen Hanna ja Susan-
na.

Sunnuntai

Kaikukorttiryhmä Meriemyssä 11.6. klo 14-15, 
retki Kiasmaan tämän jälkeen. Jos olet lähdössa 
Kiasman-retkelle ota mukaan Kaikukortti, Museokortti 
tai muu alennukseen oikeuttava todistus. Emy tarjoaa 
pääsymaksun ja menomatkan tarvittaessa. Tiedustelut 
Virpiltä p. 050 310 7981.

Olohuone klo 12-14.
Juttelua Avomielin-verkossa Discordissa. Mukaan voit 
tulla videoyhteydellä, äänellä, kirjoittelemalla tai tulla 
vain kuuntelemaan. Mukana vapaaehtoinen Noora.

Joogatyöpaja Valoemyssä + Zoomissa 5.6. 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. Ilmoittautuminen 
lähiryhmään Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981. 

EI 24.6.!
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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 
Kesäkuussa!

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! 
19.5. kokkailua!

• Keskiviikon Olotila 16-20
• Torstain Olotila 15-19 
• Perjantain Olotila 15-19 EI 24.6.

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

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. 

Roperyhmä  Tuu messiin -roperyhmissä pelataan 
joko piiiitkiä kampanjoita tai muutaman kerran one-
shotteja. Roperyhmiä voi satunnaisesti olla myös per-
jantain 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 21.6. asti Leppävaarassa (Ve-
räjäpellonkatu 6) 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. Kesäistä fillari-
ointiseikkailua ympäri Espoota. Lähtö Valoemystä, 
pyöräillään lähimaastossa, joskus kauempanakin. Lai-
napyörä myös mahdollinen! Lisätietoja Artulta.
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Emyläisten runoja

Haluatko runosi, taidettasi tai muita luomuksiasi 
tiedotteeseen? 

Lähetä ne meille viimeistään 
edeltävän kuun 15. päivänä!

Aamukastetta silmissä,

unta askelten tanssissa,
ohitse kiitävän hetken.

Armainen ajan hammas,
mitä tänään tuhkaksi jauhat,

mistä eilinen vielä puhuu
ja mitä tänään anteeksi annat.

Jätä jäljelle aito ja kaunis,
kaikki hyvä ja kelvollinen,

tämä kevät ja tuokio aikaa,
sekä kutsuva mahdollisuus.

En kai turhaan mä vain uneksinut,
toiveunta vain unohdetulle.

Ole kerrankin kanssani sinut
Anna päiväsi paistaa myös mulle.

Emylle: Antti
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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 11–13 
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

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 ma – pe klo 
10–15! Noudatamme turvavälejä ja rajoitam-
me kävijämäärää sisätiloissa ohjeistusten 
mukaisesti. Pienryhmien kokoontuminen 
sovitusti on jälleen mahdollista. Keskiviikkoisin 
tarjoamme lounasta klo 11-13 niin kauan kuin 
ruokaa riittää. Lounaan hinta 2,50€.

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

 Raitin Pysäkki Naapuruustalo Matinkylä



Pappilantie 7
02770 Espoo


