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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!
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Emyn kuulumisia
4.10. Matinraitin Kyläkarnevaalit

8.10. Kuukausikokous  ja 
Kaikukorttiryhmä Meriemyssä

9.10. Retki Hanikan luontopolulle

12.10. Uusi kirjoitusryhmä alkaa Valoemyssä

14.10. Espoo-info Meriemyssä

15.10.-
16.10.

Mielenterveyden ensiapu 2 
-koulutus Valoemyssä

17.10. Asunnottomien yö -tapahtuma   
Pappilantiellä

18.10. Espoo-info Lilla Karyllissa

19.10. Haravahumpat Lilla Karyllissa

19.10. Hyvän mielen ryhmä Valoemyssä

23.10. Joogatyöpaja Valoemyssä

25.10. Startti Emyn vapaaehtoiseksi Villa 
Apteekissa

26.10. Retki Mauri Kunnas -näyttelyyn 
WeeGee-talolle

28.10. Kasaribileet Lillassa

28.10. Herkkuperjantai Meriemyn talkoissa

EMY-tiedote 10/2022
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: Riikka Josefiina
Lähetä aloitteesi, toiveesi tai ideasi Emylle
emy.fi -sivujen aloitelomakkeella tai aloite@emy.fi

Lokakuun tärpit

Lokakuussa onkin tarjolla melkoinen kattaus kaiken-
laista uutta ja vanhaa toimintaa, niin ryhmiä kuin ta-
pahtumiakin, jonka takia tämä tiedote onkin hieman 
tuhdimpi kuin edelliskuun. Täältä löydät myös kuvia ke-
sän eri riennoista, kuten Märkiön leiriltä, Porin reissulta 
ja puutarhalaisten virkistyspäivästä Tropicariossa. Myös 
opiskelijoiden esittelyitä on useampi, joista puolet ovat 
mahdollisesti jo tuttuja osalle teistä. Tervetuloa harjoit-
teluun! 

Nostoina tämän kuun tiedotteen sisällöstä voisin mai-
nostaa Matinraitin Kyläkarnevaaleja, jotka järjestetään 
nyt pitkästä aikaa koronan jälkeen. Perinteisesti kevään 
lopun ja kesän alun tapahtuma onkin nyt poikkeukselli-
sesti pitkällä syksyllä, mutta ensi vuonna voimme toivon 
mukaan palata tämänkin kanssa takaisin normaaliin. 
Emy on tapahtumassa mukana makkaraa myymässä ja 
allekirjoittanut häärii paikalla järjestyksenvalvojana, tul-
kaa moikkaamaan!

Emyssä järjestetään lokakuussa myös Espoo-infoja, jois-
sa voit saada helposti tukea ja apua asiointiin ja pääset 
myös kysymään omia kysymyksiä palveluneuvojilta. 

Seuraavalta aukeamalta löydät lisää tietoa tulevista ta-
pahtumista, retkistä ja leireistä.

Nähdään Emyssä!

Arttu
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Ajankohtaista

Kyläkarnevaalit 4.10. 15-18 Matinkylän asukaspuis-
tossa. Tervetuloa Matinraitin kyläkarnevaaliin
Istutustalkoot Matinniityn puistossa klo 10–15. Paikalla 
Espoon Kaupunkiympäristön toimialan työntekijöitä. 
Asukaspuistossa kyläkarnevaalit jatkuvat klo 15–18. 
Ohjelmassa mm. musiikkia, makkaran ja lettujen myyn-
tiä, lapsille kasvomaalausta, pomppulinna. 

Tapahtumia Lokakuussa

Uusi kirjoitusryhmä Valoemyssä ke 12.10. ja 26.10. 
klo 13-15. Kirjoita aiheesta tai aiheen vierestä! Kirjoi-
tusryhmässä on joka kerta jokin aihe, teema tai harjoi-
tus, jonka pohjalta kirjoitetaan tekstejä. Ryhmässä voi 
työstää pidempää tekstiä, kirjoittaa lyhyitä pätkiä tai 
ihan vain tulla kuuntelemaan. Kaikki ovat tervetulleita, 
taidoista riippumatta! Kirjoitusryhmä kokoontuu Va-
loemyssä 12.10., 26.10., 9.11. ja 30.11. Mukana opiskeli-
ja Nilla.

Espoo-info Meriemyssä pe 14.10. klo 13-14.30 ja 
Lilla Karyllissa ti 18.10. klo 13-14.30. Tarvitsetko di-
gitukea tai apua muussa asioinnissa? Tule tutustumaan 
Espoo-infon palvelupisteeseen Meriemyssä pe 14.10. 
ja Lilla Karyllissa ti 18.10. 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!

Haravahumpat Lilla Karyllin pihalla ke 19.10. klo 
9.30. Tervetuloa mukaan siistimään Pappilantien 
yhteistä pihapiiriä torstaina 19.10. klo 9.30 alkaen. 
Talkoisiin osallistujille tarjotaan kiitokseksi hyvä mieli ja 
yhteinen keittolounas.

Bilisturnaus Meriemyssä to 27.10. klo 11. Emyn 
järjestämä Avomielin-yhdistysten yhteinen bilisturna-
us alkaa lounaalla Meriemyssä klo 11. Joukkueeseen 
mahtuu 4 kilpailijaa/yhdistys ja lisäksi mukaan voi 
tulla 3 kannustajaa/yhdistys. Ilmoittautuminen ja tieto 
mahdollisista ruoka-allergioista viimeistään to 20.10. 
Eevalle, eeva.leinonen@emy.fi, p. 050 310 7984 tai 
Tiialle, tiia.hachad@emy.fi, p. 050 310 7986.

Hyvän mielen ryhmä Valoemyssä ke 19.10. 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 ryhmän kävijöiden toiveiden mukaisesti. 
Ryhmä kokoontuu kerran kuussa keskiviikkoisin: 19.10., 
23.11. ja 14.12.

Herkullista kotiruokaa -kokkauskurssi Valoemyssä 
ke 2.11. klo 10-13. Suositut kokkauskurssit alkavat 
jälleen! Tule valmistamaan maukasta ja terveellistä 
kotiruokaa Marttojen Hanna Pikkaraisen ohjauksessa! 
Ilmoittaudu viimeistään ma 31.10. Vellossa tai Virpille 
p. 050 310 7981. Jos sinulla on joku erikoisruokavalio, 
ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen eli 26.10. 
mennessä.

Marrasiltamat ke 9.11. Avomielin-yhdistysten yhtei-
set Marrasiltamat pidetään ke 9.11. klo 17–20 Espoon 
kristillisellä koululla, Matinkartanontie 13 A, Matinkylä. 
Ohjelmassa mm. herkullista ruokaa sekä kahvit, livemu-
siikkia bändin soittamana. Lisäksi arpajaiset ja karaoke. 
Lipun saat 4 € hintaan Lilla Karyllista tai olemalla yhtey-
dessä Saaraan p. 050 312 5192. Tervetuloa nauttimaan 
tunnelmasta ja yhdessäolosta!

Emylle Pro diaconia -mitali tunnustuksena
Espoon seurakunnat luovutti diakonian 150-vuotisjuh-
lassa torstaina 1.9. Emylle Pro diaconia -mitalin tunnus-
tuksena Emyn monipuolisesta toiminnasta ja hyvästä 
yhteistyöstä. Emy oli mitalin 97. saaja.  
Mitalin perusteina: "Pro diaconia -mitali on arvokas 
huomionosoitus henkilölle tai yhteisölle, joka on toi-
minnassaan tai päätöksenteossaan toiminut diakoniaa 
edistäen tai erityisellä tavalla lähimmäisenrakkautta 
toteuttaen." 
Emy kiittää!

Asunnottomien yö -tapahtuma Pap-
pilantie 5-7 ma 17.10. klo 17-20. Emy 
ja Askel järjestävät yheisen Asunnot-
tomien yön Pappilantien pihamaalla. 
Ohjelmassa musiikkia klo 18, tarjolla 
makkaraa, hernekeittoa ja kahvia. Lisä-
tietoja Artulta p. 050 312 5193.

Lilla Karyllissa leivotaan ti 18.10. klo 13-16 ja 
Valoemyssä tehdään vegaaniruokaa to 27.10. klo 
11-14. Tule tutustumaan meihin ja viettämään meidän 
kanssa mukava kolmetuntinen, ruoanlaiton, leipomisen 
ja kivan yhdessäolon merkeissä! Toimintaa ohjaavat 
Matleena, Roman & Kati, ensimmäisen vuoden sosiono-
miopiskelijoita Laureasta. Ilmoittaudu Vellossa tai 
Artulle p. 050 312 5193
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Kuukausikokouksen aloitteesta Ajankohtaista

Tulevia leirejä

Herkkuperjantai Meriemyn talkoissa pe 28.10. klo 
10-13 Kuun viimeisenä perjantaina Meriemyn talkoissa 
herkutellaan, eli tehdään yhdessä hyvää ruokaa, syö-
dään ja jutellaan ihan ajan kanssa. Tulkaahan valmiste-
lemaan ja maistelemaan mukavassa porukassa! Ilmoit-
taudu talkoisiin Vellossa tai Eevalle p. 050 310 7984. 

Kasaribileet Lilla Karyllissa pe 28.10. klo 13-15 Ja 
taas jammataan! Tule mukaan viettämään mukavaa 
aikaa musiikin ja tanssin merkeissä. Yleisön toiveesta 
teemana 80-luku! Ohjelmassa mahdollisesti myös leik-
kimielisiä ohjelmanumeroita.

Retki Tallinnaan to 10.11. Hiiohoi ja Tere! Kauan 
odotettu Tallinnan matka starttaa laiturista torstaina 
10.11. Tapaammme Viking Linen terminaalissa Kata-
janokan satamassa (Katajanokanlaituri 8, Mastokatu 
1, Helsinki) klo 9.00. Takaisin Helsinkiin saavumme 
klo 19.30. Maissaoloaika Tallinnassa on noin 3 tuntia. 
Laivamatkan alkuun nautimme brunssin, mikä sisältyy 
retken hintaan. Ateriat sekä ostokset perillä Tallinnassa 
tai takaisin tulomatkalla ovat omakustanteisia. Mukaan 
mahtuu 15 henkilöä. Hae reissuun ma 17.10. mennessä 
ja täytä hakulomake emy.fi/retket. Hakulomakkeita saat 
myös kohtaamispaikoista ja työntekijöiltä. Retken oma-
kustannehinta on 20€/hlö. Osallistuaksesi reissuun 
sinulla täytyy olla voimassa oleva kuvallinen hen-
kilötodistus tai passi! Huomioithan, että Emyn retki 
Tallinnaan on täysin päihteetön! Retkellä mukana on 
Merja, Heli ja Minna. Lisätietoa retkestä saat 
Saaralta p. 050 312 5192.

Retki Hanikan luontopolulle su 9.10. klo 11-16 
Lähdemme Meriemystä klo 11 vapaaehtoisen Samin 
johdolla. Hanikan luontopolku kiertelee Suinonsalmen, 
Kaitalahden ja Soukansalmen välissä. Polun pituus on 
noin 5 kilometriä. Reitti kulkee paikoin kalliopinnalla, 
kosteimmissa paikoissa on pitkospuut. Ei sovellu liikun-
tarajoitteiselle. Varaa mukaan sään mukainen vaatetus 
ja tukevat kengät. Emy tarjoaa yhteislähtijöille tarvitta-
essa meno-paluubussimatkan sekä eväsleivät ja he-
delmän.  Ota oma vesipullo mukaan! Paluu Meriemyyn 
klo 16 mennessä. Ilmoittaudu mukaan retkelle pe 7.10. 
mennessä Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981. Ilmoita 
samalla mahdolliset ruokarajoitteesi.

Retki Mauri Kunnas -näyttelyyn WeeGee-talolle ke 
26.10. Näyttelykeskus WeeGeellä avataan lokakuussa 
uusi näyttelykokonaisuus, jonka keskiössä on kansain-
välisesti tunnetun kirjailijan ja taiteilijan Mauri Kun-
naksen laaja tuotanto ja elämäntyö. Lähtö Valoemystä 
klo 13.20. Emy kustantaa tarvittaessa yhteislähtijöille 
menomatkan museolle. Jos tulet suoraan paikan päälle, 
niin kokoonnumme WeeGee-keskuksen aulassa (Aher-
tajantie 5) klo 14. Muista ottaa Kaikukortti tai muu 
alennukseen oikeuttava todistus mukaan! Ilmoittaudu 
Vellossa tai Helille puh. 050 310 7987.

Emyn syysleiri Velskolassa marraskuussa. Emyn 
syysleiri järjestetään kurssikeskus Velskolassa Espoossa 
14.11.-18.11.2022. Leirille lähdetään bussikuljetuksella 
Lilla Karyllista maanantaina 14.11. aamulla ja paluu 
leiriltä on perjantaina 18.11. aamupäivällä. Leirillä 
yövytään noin kahden hengen huoneissa ja nautitaan 
leirikeskuksen henkilökunnan laittamista ruoista. Oh-
jelmaa leirillä järjestävät opiskelijat ja Emyn työntekijät. 
Voit myös itse ehdottaa tai ohjata jotakin ohjelmaa, 
mutta otathan sen puheeksi leiritapaamisessa. Leirin 
hinta on 60 € osallistujalle. Hae leirille pe 28.10. men-
nessä täyttämällä hakulomake netissä  emy.fi/leirit. 
Hakulomakkeita saat myös Emyn kohtaamispaikoista ja 
työntekijöiltä. Lisätietoja Minnalta 050 310 7983. Kaikil-
le mukaan hakeneille ilmoitamme valinnoista henkilö-
kohtaisesti viikolla 44 hakuajan jälkeen.
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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, englannin tai venäjän kielen keskustelu-
ryhmän ohjaaja

• Marrasiltamien tai muiden tapahtumien järjeste-
lyissä auttaminen

Mikäli kiinnostuit, 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 seuraavat kuukausikokoukset Meriemyssä la 
klo 13-14: 8.10. ja 5.11. Suunnittelemme yhdistyksen 
toimintaa, sekä käymme läpi retkitoiveita ja aloitteita. 
Ideoita ja aloitteita voi esittää kohtaamispaikkojen aloi-
telaatikoihin tai s-postitse: aloite@emy.fi. Lisätietoja 
Virpiltä p. 050 310 7981.

Kaikukorttiryhmä 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. 

• Meriemyssä ma, ke ja pe klo 10-13 
• Valoemyn talkoot ke klo 10-13.

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

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

Kohtaamispaikkojen viikonloppupäivystykset:

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

Varmista aina kohtaamispaikkaan soittamalla että 
päivystäjä on paikalla!

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.

Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutus Valoemyssä la 
15.10. - su 16.10. klo 10-17. 
Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutuksessa "Haavoit-
tuva mieli - tunnista ja tue", osallistuja saa mm. tietoa 
yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä ja niiden 
oireista sekä valmiuksia tarjota apua ja ohjata hoitoon. 
(Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä olevalle.) Kou-
lutus sisältää oppikirjan sekä aamu- ja iltapäiväkahvin. 
Ilmoittaudu to 13.10. mennessä Vellossa tai Virpille 
p. 050 310 7981. 

Ajankohtaista

Tule mukaan kehittämään Emyä!

Startti Emyn vapaaehtoiseksi Villa Apteekissa ti 
25.10. klo 16-17.30. Kiinnostaako sinua vapaaehtoise-
na toimiminen, muttet tiedä mistä aloittaa? Tule Emyn 
vapaaehtoiskoulutukseen! Osoite: Pappilantie 5. Ilmoit-
taudu mukaan ma 24.10. mennessä Vellossa tai Saaralle 
p. 050 312 5192.

Emyn sääntömääräinen syyskokous Pidetään lauan-
taina 12.11.2022 klo 13 Valoemyssä, Maapallonkatu 
8 E-F. Kahvitarjoilu, tervetuloa!
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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

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

• Keskiviikon Olotila 16-20
• Torstain Olotila 15-19 
• Perjantain Olotila 15-19 

Kohtaamispaikka
Olotila!

Tuu messiin! -toiminta 
nuorille aikuisille
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Leirillä

Yhdessä rakennamme leirin rungon
Touhuamme yhdessä mölkyssä ja hiekkalaatikolla

Läpi murheen ja saven huomaamme ja syömme ruo-
kaamme Vihta saunassa viuhuu, iho käryää

Saunassa palamme, vettä järvestä ammennamme
Kaiken annamme

Menolippu avartaa,
Junat tunkeilevat pitkin Amerikkaa.

Matkustamme saunajunassa.
Monopolissa ollaan heti rahaa lainaamassa.

Ja pisteen voitto hip hei,
Haluan pelata taas!

Ylistys ja kiitos Märkiön leiristä
Kiitos iloisista sydämistä ja leikeistä

Tapahtukoon maan päällä niin kuin taivtaivai

Mervi jalkoja hoitaa
Leirin aamu nyt koittaa

Kasvot hoidon jälkeen loistaa
Odotettiin paljon

Annettiin enemmän
Ja nyt leirituli loistaa

Märkiön leiriläiset 

Märkiön leirin kuulumisia

Märkiön leiri oli ensimmäinen Avomielin-yhdistysten 
yhteinen leiri Nurmijärvellä. Leiri toteutettiin talkoovoi-
min, jokainen leiriläinen sai oman tehtävän leirillä. Oli 
keittiöporukkaa, kolmessa eri ryhmässä – aamupala-
lounas ja päiväkahvi-päivällinen sekä Iltaryhmä. Iltaryh-
mä hoiteli purtavaa ruokalan puolelle ja lisäksi hoitui 
makkarangrillaus nuotiolla. Saunakin lämpeni oman 
porukan voimin ja siivousporukka hoiti käytävien ja 
vessojen siivouksen. Porukasta löysivät itse kukanenkin 
uusia kykyjä itsestään, kaikki hommat hoituivat kuin 
ammattilaisilta.

Aktiiviset leiriläiset järjestivät päivätanssejakin, musi-
soijat soittelivat kitaroita ahkerasti, ja lauloivat leiriläis-
ten iloksi lauluja laidasta laitaan. Leiriläiset rustasivat 
yhteistuumin myös runon, joka muotoutui pikku hiljaa 
kaikesta tekemisestä ja lausahduksista. Bingoa ei tie-
tenkään voi unohtaa, eikös se kuulu jokaiselle leirille. 
Hymyssäsuin lähtivät bingovoittajat palkintoineen 
huoneisiinsa. Järvivesi ei enää niin kovin lämmintä 
ollut, mutta kyllä sinne rohkeimmat uskaltautuivat. 
Kanoottejakin siellä käytiin kokeilemassa, samoin kuin 
antaisiko Antti ahvenia.

Leiri oli kaikin puolin onnistunut ja mukava, toivotta-
vasti taas ensivuonna saamme leireillä Märkiössä

Johanna
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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 lokakuussa

Maanantai

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. 

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. 050 310 7985.

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

Jalkapalloa Laaksolahden tekonurmella klo 15-
16.30, 17.10. asti. Pelaaminen on maksutonta ja 
pääsiana on hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet taidoista 
riippumatta mukaan pelaamaan! Treenit ja pelit näet 
myös emy.fi lisäksi verkossa: fcaskel.nimenhuuto.com ja 
voit kirjautua myös sivustolle. Tiedustelut Kaidelta 
p. 050 552 1049.

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

Ystäväryhmät on tarkoitettu erityisesti yksinäisille tai 
sosiaalisesti eristäytyneille henkilöille, 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. Ohjaamotalon Olotilassa (Lintu-
vaarantie 2) voit pelailla pingistä, lauta-
pelejä, nautiskella kahvista & teestä ja 
tutustua uusiin tyyppeihin! Tuu messiin! Lisätietoja 
Artulta p. 050 312 5193. 

Leivontaryhmä Valoemyssä 17.10. klo 11-14. Leivo-
taan yhdessä suolaista ja makeaa! Ryhmä kokoontuu 
kerran kuussa: 17.10., 14.11. ja 12.12. klo 11-14. Ilmoit-
taudu 17.10. kertaa varten to 13.10. mennessä Vellossa 
tai Helille p. 050 310 7987, kerro samalla ruokarajoittee-
si. 

Arjen digitaitoja yhdessä pelaten Lilla 
Karyllissa klo 15-16.30. Harjoittelemme 
älypuhelimen käyttöä Digitaidot-peliä 
pelaamalla 10.10. ja 24.10. Ohjaajana Emyn 
oma digikaveri Raisa. Lisätietoja Virpiltä 
p. 050 310 7981. 

Nuorten aikuisten (18-32 v.) Roperyh-
mä Discordissa klo 18.30-20.30. Uusi 
roperyhmä starttaa syksyllä! Kysy lisää 
Artulta p. 050 312 5193 tai 
Discordissa. 

Joogaa Lagstadin koulussa klo 17-18. Emyn järjestä-
mä jooga on kaikille sopivaa. Syksyn aikana kokeilem-
me eri joogatyylejä. Joogaa varten pue yllesi mukavat 
ja joustavat vaatteet. Ota mukaan pyyhe tai ohut viltti. 
Tiedustelut Virpiltä p. 050 310 7981.
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Tiistai

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

Keskiviikko

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 
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. Ilmoittaudu mukaan      
Vellossa tai Helille p. 050 310 7987. 

Teatteriryhmä ESKO:ssa klo 14.30-16, ei 18.10.  
Emyn teatteriryhmä kokoontuu ESKO:n salissa (Pap-
pilantie 2). Ryhmässä harjoitellaan ilmaisutaitoa ja 
näyttelemistä teatterikoulun opettajan ohjauksessa. 
Lisätietoja Virpiltä p. 050 310 7981.

Nuorten aikuisten taideryhmä (18-32 
v.) Me-talolla 18.10. klo 16.30-18.30. 
Tule mukaan taiteilemaan! Nuorten ai-
kuisten taideryhmä kokoontuu syys-
kaudella kerran kuussa: 18.10., 15.11. ja 13.12. 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. Emyn ku-
vataideryhmät ovat avoimia kaikille eikä taitovaatimuk-
sia ole. Tervetuloa löytämään kuvataiteen ja värien ilo! 
Tiedustelut Virpiltä p. 050 310 7981.

Porinaporukka Valoemyssä klo 10-11.30. Porinapo-
rukat ovat alueen ikääntyneille tarkoitettuja kohtaamis-
paikkoja, joissa vietetään aikaa kahvitellen, rupatellen 
ja ryhmän itsensä suunnitteleman ohjelman merkeissä. 
Tervetuloa mukaan!

Keilausta Tapiolan keilahallissa klo 14-15. Syksyn 
keilauskerrat: 18.10., 22.11. ja 13.12. Ilmoittaudu Vellos-
sa tai Virpille p. 050 310 7981.

Sählyä Koulumestarin koulussa klo 17-18. Mailan 
ja pallon saat tarvittaessa lainaksi, joten tule rohkeasti 
mukaan pelaamaan! 
Tiedustelut Kaidelta p. 050 552 1049.

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

Itämaista tanssia Lagstadin koulussa klo 18-19. 
Itämaista tanssia tanssitaan naisten kesken. Mukaan 
tarvitset sisäkengät tai sukat sekä rennot vaatteet. 
Ohjaajana Heta.

Nuorten aikuisten (18-32 v.) kunto-
saliryhmä Leppävaarassa (Veräjäpel-
lonkatu 6) klo 16-17. Nuorten aikuisten 
salilla voi treenata kivassa porukassa! 
Tarvittaessa saat apuja ohjelman sumplimiseen, mutta 
voi myös tulla messiin vaan kuulokkeet korvilla hikoile-
maan. Lisätietoja Artulta p. 050 312 5193. 

Musaryhmä Lilla Karyllissa klo 14-15.30, 4.10. asti. 
Super suosittu, monipuolinen musaryhmä jatkuu 
lokakuussa vielä yhden kerran! Luvassa on yhteislau-
lua, -soittoa ja jammailua sekä vaihtelevaa musiikkiin 
liittyvää toimintaa. Voit myös tulla vain fiilistelemään ja 
kuuntelemaan! Lisätietoja Virpiltä p. 050 310 7981.

Kirjoitusryhmä Valoemyssä 12.10. ja 
26.10. klo 13-15. Kirjoita aiheesta tai 
aiheen vierestä! Kirjoitusryhmässä on joka 
kerta jokin aihe, teema tai harjoitus, jonka 
pohjalta kirjoitetaan tekstejä. Ryhmässä voi 
työstää pidempää tekstiä, kirjoittaa lyhyitä pätkiä tai 
ihan vain tulla kuuntelemaan. Kaikki ovat tervetulleita, 
taidoista riippumatta! Kirjoitusryhmä kokoontuu Va-
loemyssä 12.10., 26.10., 9.11. ja 30.11. Mukana opiskeli-
ja Nilla.

Askartelupaja Lilla Karyllissa klo 13.30-15.30. 
Askarrellaan eri teemoista ja materiaaleista. Lisätietoja 
Saaralta p. 050 312 5192.
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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 Va-
loemyssä klo 15-19. Olotiloissa tarjolla 
erilaisia pelejä, perinteisistä lautapeleistä 
konsolipeleihin ja VR-peleihin. Tarjolla 
kahvia ja teetä, uusia tyyppejä ja hyvää meininkiä, tuu 
messiin! Lisätietoja Artulta p. 050 312 5193.

Meren ja taivaan välillä Meriemyssä parillisina viik-
koina klo 14-15. Tervetuloa keskustelemaan kaikesta 
maan ja taivaan välillä Espoonlahden seurakunnan 
diakonin Liisa Pohjosen ohjauksella. Lisätietoja
Eevalta p. 050 310 7984.

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

Keskusteleva teehetki Lilla Karyllissa klo 16.30-18. 
Keskustelemme vaihtuvista teemoista. Tervetuloa mu-
kaan ryhmään! Mukana Merja. 

Nuorten aikuisten (18-32 v.) Peliryhmä 
Discordissa klo 16-18. 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 Va-
loemyssä klo 16-20. Olotiloissa tarjolla 
erilaisia pelejä, perinteisistä 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.
Rehtorinkuja 4. Tiedustelut Kaidelta 
p. 050 552 1049.

Toimintaryhmä Lilla Karyllissa klo 13.30-15. Kaikille 
avoin toiminnallinen ryhmä. Ryhmässä on vaihtelevaa 
tekemistä, ja samalla voimme tutustua toisiimme.
• 6.10. Toimintarastit luonnossa (sateella sisällä)
• 13.10. Leivontaa 
• 20.10. Pelataan Trivial Pursuitia (uusin painos)
• 27.10. Musiikin ja improvisaation iloa
• 3.11. Mandaloita ja narumaalusta
(Ilmoittaudu 13.10. leivontakerralle viimeistään 12.10. 
Vellossa tai Saaralle p. 050 312 5192 ja ilmoita mahdolli-
set ruokarajoitteesi.)

Sählyä Ymmerstan koulussa klo 16.30-17.30. Mu-
kaan tarvitset sisäpelikengät ja rennot vaatteet. Mailan 
ja pallon saat tarvittaessa lainaksi, joten tule rohkeasti 
mukaan pelaamaan! Tiedustelut Kaidelta 
p. 050 552 1049.

Tukiryhmä masentuneille Lilla Karyllissa paritto-
mina viikkoina klo 17-18.30. Keskustelua, tukea ja 
selviytymiskeinojen jakamista. Ryhmää ohjaa vertais-
ohjaaja Maaret. 
Lisätietoja Virpiltä p. 050 310 7981.

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

Mielen hyvinvoinnin lähteillä -ryhmä Tapiolassa 
klo 14-16. Keskusteluryhmä mielen hyvinvoinnista 
kiinnostuneille. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin 7.9.-
12.10. klo 14-16 Tapiolan kirkolla. (Ryhmä täynnä!) 

Nuorten aikuisten (18-32 v.) Liikunta-
ryhmä Valoemyssä klo 14-15.30. Filla-
riryhmä jää odottamaan kevättä, joten 
vaihdettiin tämä yleismalliseksi liikunnal-
liseksi toimintaryhmäksi, jossa sitten tehdään erilaisia 
liikunallisia hommia, säistä riippuen! Lisätietoja Artulta 
p. 050 312 5193.

Hyvän mielen ryhmä Valoemyssä 19.10. klo 13.30–
15. Tervetuloa keskustelemaan turvallisessa ja luot-
tamuksellisessa ryhmässä, jota ohjaa vapaaehtoinen 
vertaisohjaaja. Tarkoituksena on puhua mieltä paina-
vista asioista ja saada sekä antaa toisillemme tukea, 
voimia ja jaksamista arkielämän haasteisiin. Vapaata 
keskustelua ryhmän kävijöiden toiveiden mukaisesti. 
Ryhmä kokoontuu kerran kuussa keskiviikkoisin: 19.10., 
23.11. ja 14.12. 
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Perjantai

Kävelyä Lilla Karyllista klo 14.30-15.30.
Kävelyä ja juttelua. Lisätietoja Heliltä p. 050 310 7987.

Lauantai
Talkoot.  Kokkaillaan ja huolehditaan kohtaamispaik-
kojen siisteydestä yhdessä. 

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

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

Arjen digitaitoja yhdessä pelaten Merie-
myssä klo 13-14.30. Harjoittelemme älypu-
helimen käyttöä Digitaidot-peliä pelaamalla 
7.10. ja 21.10. Harjoittelua ohjaavat Emyn 
omat digikaverit ja Emyn työntekijä. Lisätie-
toja Eevalta p. 050 310 7984.

Sunnuntai

Kaikukorttiryhmä Meriemyssä 8.10. ja 5.11. klo 
14-15. Tutustumme kuluvan kuukauden Kaikukortti-
tapahtumiin. Samalla on mahdollisuus löytää kulttuuri-
kaveri ja sopia yhteisretkistä kulttuurikohteisiin. 
Tiedustelut Virpiltä p. 050 310 7981. 

Olohuone klo 14-16.
Juttelua Avomielin-verkossa Discordissa. Mukaan voit 
tulla videoyhteydellä, äänellä, kirjoittelemalla tai tulla 
vain kuuntelemaan. Tulethan paikalle klo 14. (Jos ryh-
mäläisiä ei ole klo 14.15 mennessä, ryhmää ei pidetä.) 
Mukana vapaaehtoinen Noora.

Kuntosali Kannusillanmäen väestönsuojassa klo 
16-17. Emyn kuntosalivuoro on Kannusillanmäen vä-
estönsuojan kuntosalissa. Salilla treenataan mukavassa 
seurassa. Tiedustelut Heliltä p. 050 310 7987.

Emyn etä- ja lähitoiminta Lokakuussa

Joogaa Eskossa ja etänä klo 14.30-15.45. Lähde 
mukaan joogaamaan joko paikan pälle (Pappilantie 
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.
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.
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 Va-
loemyssä klo 15-19. Olotiloissa tarjolla 
erilaisia pelejä, perinteisistä lautapeleistä 
konsolipeleihin ja VR-peleihin. Tarjolla 
kahvia ja teetä, uusia tyyppejä ja hyvää meininkiä, tuu 
messiin! Lisätietoja Artulta p. 050 312 5193.

Filosofiakahvila Lilla Karyllissa 30.10. ja 27.11. klo 
14-15. Kaipaatko ohjattua soljuvaa syvällistä keskus-
telua? Haluaisitko kokea, kuinka vaivatonta ryhmän 
kautta on saada asioihin moniulotteinen näkökulma? 
Tule keskustelemaan pienistä ja suurista asioista poh-
diskelevalla otteella. Mitään ei tarvitse osata etukäteen. 
Ryhmän ohjaaja Petteri johdattelee ihmettelemään 
asioita ja pitää huolta, että tulet kuulluksi. Lisätietoja 
Virpiltä p. 050 310 7981.

Joogatyöpaja Valoemyssä ja etänä klo 14-17. Joo-
gatyöpajat kerran kuussa: 23.10. ja 27.11. Työpajassa 
tehdään jooga-, rentoutus- ja meditaatioharjoituksia 
leppoisaan tahtiin eri joogatyyleillä. Lokakuun teemana 
on, kuinka lisätä vastustuskykyä joogan keinoin. Ryh-
mään on mahdollista osallistua myös etänä Avomielin-
verkossa Discordissa, Joogatyöpaja-puhekanavalla. 
Ilmoittaudu lähiryhmään Vellossa tai 
Virpille p. 050 310 7981.

Jalkapalloa Laaksolahden hallissa klo 15-16, 21.10. 
alkaen. Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana on 
hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet taidoista riippumatta 
mukaan pelaamaan! 
Tiedustelut Kaidelta p. 050 552 1049.
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26.-27.8. teimme retken MTKL:n valtakunnallisille yh-
distyspäiville. Retkeen kuului naurua ja iloa, toisiimme 
ja muiden yhdistysten porukoihin tutustumista sekä 
kauniin kesäisen Porin ihastelua. 

Perjantaina ohjelmassa oli erilaisia toimintarasteja. 
Päivä huipentui illalla yhteisiin juhliin, joissa ohjelmas-
sa oli vitsejä, musiikkia sekä bändien soittamana että 
karaokea. 

Lauantaina suuntasimme Porin stadionille kisailemaan 
yleisurheilulajeissa. Päivään mahtui liikunnan riemua 
ja toistemme kannustusta. Emyllä oli koossa huippu 
porukka. Voittojakin tuli kotiin viemisiksi useita. Kiitos 
koko mahtavalle reissu- ja kisaporukalle!

Saara

Porin MTKL:n retken tunnelmia
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Puutarhan retkipäivä
Vaikka me täällä puutarha-paratiisissamme enim-
mäkseen istutetaan, kylvetään ja nyt tietysti noste-
taan satoa, välillä vietetään kaupunkipäivää. 

Syyskuussa päätettiin lähteä kurkkimaan käärmeitä Tro-
picaarioon. Kylläpä oli monenlaista matelijaa, osa aika 
hurjia otuksia, ja monta suloistakin luikertelijaa.  

Löytyipä sieltä myös krokotiilileja, kilpikonnia ja seural-
linen lintu nimeltä Harri. Lajia en nyt kyllä muista. Kiva 
paikka oli poppoon mielestä; eläimiä mitä ei kasvimaal-
lamme näy, ehkäpä onneksi. 

Retkipäivän lopuksi saivat ahkerat ahertajat vielä 
maukkaan aterian, ja ruokapaikastakin löytyi luontoa 
kultakalalammesta.  

Antoisaa syksyä teille! 
  
Toivottelee Minna

Kausi jo lähenee loppuaan, eli lähdetään sitten seu-
raavaksi juhlimaan kauden päättäjäisiä. Niin siinä taas 
vierähti viisi kuukautta, hyvänen aika sentään, sukke-
laan ja mukavasti!  
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Uusia opiskelijoita Emyssä
Moi! 
  
Olen Christa, vuodenvaihteessa nuoriso- ja yhteisöoh-
jaajaksi valmistuva opiskelija ja suoritan opintoihini 
liittyvän viimeisen työssäoppimisjaksoni Emyssä. 
 Harrastan monipuolisesti kulttuuria. Suurin intohimoni 
on valokuvaaminen, lisäksi mm. kirjoitan runoja & lyrii-
koita, maalaan ja käyn taidenäyttelyissä. Luontokin on 
hyvin lähellä sydäntäni. Ihmisten erilaisuus on rikkaus 
ja voimme kaikki oppia toisiltamme. Toivon, että voin 
tuoda omalta osaltani Emyyn tullessani erilaisuutta 
hyväksyvää ilmapiiriä ja tarjota taiteiden keinoin voi-
maannuttavia kokemuksia yhteisön ihmisille. 
  
Tapaamisiin! 

Heips!

Mä oon Matleena, ensimmäisen vuoden sosiono-
miopiskelija Laureasta, Porvoon kampukselta ja oon 
työharjottelussa täällä Emyssä. Innokkaana ja positiivi-
sella mielellä odotan uusia kohtaamisia ihmisten kans-
sa ja jos törmäillään Lillassa, Valoemyssä tai Meriemyssä 
niin saa tulla rohkeasti moikkaamaan :)

Pirteän raikasta syksyä kaikille ja kohtaamisiin! 

Ebba tekee comebackin! 

Sen verran oli mukava kevään harjoittelu, että en epä-
röinyt hetkeäkään kun tuli mahdollisuus vielä toiseen-
kin harjoitteluun Emyssä. 
Tällä kertaa keskityn erityisesti nuorten aikuisten toi-
mintaan, ja minuun voi törmätä niin ValoEmyssä kuin 
Discordissakin. Olen 33-vuotias sosionomiopiskelija 
Laureasta. Valmistuminen alkaa jo pikkuhiljaa häämöt-
tää, ja haaveissa olisi mielenterveystyö. 
Vapaa-ajallani kuuntelen musiikkia, laulan, leivon ja 
muutenkin sählään keittiössä ja kokoilen 1000 palan 
palapelejä. Ihanaa on päästä taas täältä verkko-opin-
tojen äärestä ihmisten ilmoille, mukava tavata teitä 
kaikkia! 

Hei, täällä taas!

Olen Nilla, opiskelen nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi. 
Olen Emyssä harjoittelussa syyskuun puolivälistä 
marraskuun loppuun asti.  Jotkut ehkä muistavat minut 
keväältä, olin silloin myös harjoittelussa EMY:ssä, vietin 
tosin pääajan Valoemyssä nuorten aikuisten kanssa. 
Nyt olen pääsääntöisesti Lilla Karyllin puolella. Olen 
32-vuotias ja minulla on kaksi kissaa. Pidän väreistä ja 
teen vapaa-ajallani käsitöitä, pelaan rooliepelejä ja luen 
kirjoja.
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Haluatko runosi, taidettasi tai muita luomuksiasi 
tiedotteeseen? 

Lähetä ne meille viimeistään 
edeltävän kuun 15. päivänä!

Emyläisten runoja

Hiljaisen valon aikaan

Tänään on lämmin päivä. 
Lienee syksyn kaunein. 

Niin se jälleen vain saapui, 
kuin varkain. 

Nautin silti  auringon kullasta, annan syksyn 
soljua sydämeen kosken kuohuina,

villeinä ja vapaina ja lennän vielä hetken  
vapauteen ja sitten ja vasta sitten 

palaan huomiseen. 

Leipäjonoon, maksamattomiin laskuihin,  
pyykkikoneen ääreen, inhottaviin 

ihmissuhteisiin ja ainaisiin kotkotuksiin.

Mutta mitä, mitä ihmettä. 
Eilen oli eilen ja tänään on tänään. 

Siis hetkinen, olisikohan hyvä muistaa että...

Nyt on lämmin päivä. 
Hiljaisen valon aika,

jossa alkavan syksyn sävyt 
tanssivat vapaina. 

Ja ne tanssivat,
ja ne tanssivat 

hymyillen vapaina.
Myös minulle!!!

Andy

Blue Melodie

Sait kylmät väreet aikaan,
Blue Melodie

Olit toivekuva, olit haavekuva,
Blue Melodie.

Särkyi unelma, toivekuva
Sukelsin syvyyksiin,

kun alta jää oli pettävä,
syntyi sävel sininen.

Aamun vaaleus auttoi pintaan.
Vaalensi mustan, harmaan,

Sävyt erottuivat ja elämä voitti jälleen.

Sait kylmät väreet aikaan,
Blue Melodie

Olit toivekuva, olit haavekuva,
Blue Melodie.

Anne Karhu
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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 
klo 9-9.30 Kipparinkatu 8.

Hyvä Arki ry: Hävikkiruokakasseja jaetaan ma 
klo 11.30–13, jolloin vuoronumeroiden jako 
alkaen klo 9.30. Ke aamujako klo 8.15 alkaen, 
jolloin vuoronumeroiden jako klo 7.30 alkaen. 
Ke päiväjako klo 11.30 ja vuoronumeroiden jako 
klo 9.30 alkaen. Pe aamujako n. klo 8.15 alkaen, 
vuoronumeroiden jako klo 7.30 alkaen. Pe päivä-
jako klo 11.30 alkaen, vuoronumeroiden jako klo 
9.30 alkaen. Sokinsuonkuja 4, entinen Suvelan 
neuvola.

Manna-talo: Manna-talo (Tuomarilantie 19) 
jakaa elintarvikkeita joka arkipäivä. Varaukset 
ma-pe klo 9-11 numerosta 0400-401114. Jako 
klo 12-13.30.
Asiakaslounas keskiviikkoisin klo 12-13. Hinta     
3 €, take away 2 €.

 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.

Diakoniaruokailuja 5.9.2022 alkaen

Auroran kappeli Heiniemenpolku 1
Kappelilounas ma ja to klo 11–13, Heiniemen-
polku 1. Ateria: aikuiset 5 €, lapset
3–10-vuotiaat 2 €, alle 3-v. 0,50 €.

Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1
Kappelilounas ti klo 11–12.30. Alkuhartaus, hinta 
4 €, 3–10-vuotiaat lapset 2 €.

Suvelan kappeli, Kirstintie 24
Kappelilounas ti klo 12–13 Alussa hartaus, ateri-
an hinta 3 €, lapset 3–12 v. 1,5 €,
alle 3 vuotiaat ilmaiseksi.

Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2
Kappelilounas ti klo 12–13 Alussa hartaus, ateri-
an hinta 4 €, 3–10-vuotiaat 2 €,
alle 3-vuotiaat 0,50 €.

Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8
Diakonialounas vähävaraisille ma ja to klo 12–13 
lipunmyynti klo 11.30–12.30
hinta aikuiset 3 €, 3–14v. 1 €. Alkuhartaus.

Soukan kappeli, Soukankuja 3
Diakonialounas ti klo 11–12 lipunmyynti klo 
10.30–11.30, hinta aikuiset 3 €, 3–14v. 1 €. 
Alkuhartaus.

Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2
Diakonialounas ti ja to klo 11.30-12.30.
Lounaan hinta on 3 €. Lounaat alkavat hartau-
della tai ruokarukouksella.

Matinkappeli, Liisankuja 3
Diakonialounas ti klo 13–14. Lipunmyynti alkaa 
klo 12.30. Syys-toukokuun ajan.
Hinta 3 €. Lounailla diakoniatyöntekijä tavatta-
vissa.

Olarin kappeli, Kuunkehrä 4
Diakonialounas to klo 13-14 Olarin kappeli, 
Kuunkehrä 4. Lipunmyynti alkaa klo
12.30. Syys-toukokuun ajan. Hinta 3 €. Lounailla 
diakoniatyöntekijä tavattavissa.

Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6
Lounas ti klo 12.15. Ruokalippuja myydään klo 
11.30–12 ja 12.15–12.30. Hinta 4 €, 3–14-v. 2 €, 
alle 3-v. Ilmaiseksi. Maksuvapautus mahdollinen 
etukäteen diakonin kanssa sovittuna. Diakonian 
ajanvaraus 040 531 1011.

 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



19

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 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 syksyn 
aikana 10.9., 8.10., 19.11. ja 17.12. 
- brunssin hinta on 3 €. 

Raitin Pysäkki Espoon Leppävaarassa on kaikille 
avoin matalankynnyksen olotila, piipahtamispaikka, 
lukusali, askartelupaikka ja paljon muuta. Jo ystävi-
en 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. 

Käyntiosoite Konstaapelinkatu 1, Leppävaara

Postiosoite Timpurinkuja 2, 02650 Espoo 

(ent. Asukastalo Kylä-
maja) on kaikille avoin 
kohtaamispaikka ja 
toimintatila Espoon 
Matinkylässä. Tarjoam-
me tukea, ohjausta ja 
neuvontaa suomen, 
arabian, somalin ja 
englannin kielellä. 

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

Matinkatu 7 
p. 050 4303 112.
www.facebook.com/naa-
puruustalomatinkyla

 Raitin Pysäkki Naapuruustalo Matinkylä

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

Manna-talo: Manna-talolla lounas keskiviikkoi-
sin 12-13. Hinta paikan päällä 2 €, take-away 3 € 
Tuomarilantie 19. Espoon ruoka-avusta löydät ajanta-

saista tietoa parhaiten: ruoka-apu.fi.
Tarkistathan sieltä tietojen paikkansa-

pitävyyden!



Pappilantie 7
02770 Espoo


