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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
3.9. Kuukausikokous  ja 

Kaikukorttiryhmä Meriemyssä

6.9. Viimeinen hakupäivä Kalastusleirille

8.9. Koirakävelyä Lilla Karyllista

9.9. Espoo-info Meriemyssä

10.9. Suvelan Basaari

13.9. Sieniretki Puolarmaariin

19.-22.9. Kalastusleiri Inkoon Gölisnäsissä

20.9. Startti Emyn vapaaehtoiseksi Villa 
Apteekissa

23.9. Iltakaraoke Lilla Karyllissa

24.9.-25.9. Mielenterveyden ensiapu 1 
-koulutus Valoemyssä

25.9. Filosofikahvila Lilla Karyllissa

30.9. Herkkuperjantai Meriemyn talkoissa

30.9. Bileperjantai Lilla Karyllissa

EMY-tiedote 9/2022
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

Syyskuun tärpit

Syyskausi alkaa

Terveisiä mökiltä! Kirjoittelen tätä pääkirjoitusta teras-
silta, jossa lämpötila on tällä hetkellä hieman reilu 30 
astetta. Toivottavasti tämän lehden kilahtaessa posti-
luukusta on lämpö jo tullut hieman alas ja ehkä vähän 
sateitakin ropissut.

Syyskuu on tutusti ryhmätoiminnan täyteistä aikaa 
Emyssä, kun kesätauolta palaavat ryhmät alkavat uusien 
kera. Syyskuussa on myös monia tuttuja tapahtumia, ku-
ten Suvelan Basaari ja SyysMatin markkinat, joissa Emy-
kin on vahvasti mukana. Lisäksi myös tuttu syyskuinen 
Kalastusleiri Gölisnäsissä on kuun lopulla. 

Emyssä aloittaa myös uusi lyhytterapiaopiskelija Irina, 
jolta voi varata aikoja tapaamiselle Villa Apteekkiin. Iri-
nan esittelyn ja yhteystiedot löytyvät sivulta 12. 

Itsekin palailen lomilta syyskuun alussa, akut ladattuna 
ja valmiina syksyyn. Nähdään siis Emyn toiminnoissa ja 
hyvää syksyn alkua teille kaikille!

Arttu
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Ajankohtaista Kuukausikokouksen aloitteesta

Koirakävelyä Lilla Karyllista to 8.9. klo 13.30-15.
Kovasti toivottu koirakävely toteutuu! Nemo ja Tuija 
toivovat kävelyseuraksi muita koirakkoja tai vaan koira-
positiivisia emyläisiä. Lähde kanssamme kävelylle, niin 
tutustutaan! Lisätietoja Virpilta p. 050 310 7981.

Arjen digitaitoja yhdessä pelaten Meriemyssä pe 
2.9., 16.9. ja 30.9. klo 13-14.30. Harjoittelemme 
älypuhelimen käyttöä Digitaidot-peliä pelaamalla. 
Harjoittelua ohjaavat Emyn omat digikaverit ja Emyn 
työntekijä. Lisätietoja Eevalta 
p. 050 310 7984.

Arjen digitaitoja yhdessä pelaten Lilla Karyllissa ma 
12.9. ja ma 26.9. klo 15-16.30 . Harjoittelemme äly-
puhelimen käyttöä Digitaidot-peliä pelaamalla 12.9. ja 
26.9. Ohjaajana Emyn oma digikaveri Raisa. Lisätietoja 
Virpiltä p. 050 310 7981.

Iltakaraoke Lilla Karyllissa 23.9. klo 16-19. Yleisön 
toiveesta iltakaraokea Lilla Karyllissa! Tunnelmaan joh-
dattelee Merja.

Bileperjantai Lilla Karyllissa 30.9. klo 13-15. Ja taas 
jammataan! Tule mukaan viettämään mukavaa aikaa 
musiikin ja tanssin merkeissä. Ohjelmassa mahdollisesti 
myös leikkimielisiä ohjelmanumeroita.

Herkkuperjantai Meriemyn talkoissa pe 30.9. 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 Minnalle p. 050 310 7983. 

Sieniretki Puolarmaariin ti 13.9. klo 14.30, lähtö 
Lilla Karyllista klo 13.50. Säävaraus. Tapaamme 
sienioppaamme, Uudenmaan Marttojen Hanna Pikka-
raisen, klo14.30 Puolarmaarin kuntoilualueella. Erityi-
sesti hyvät kengät ovat tärkeät metsäkävelylle. Ota 
mukaan myös sienikori tai muu keruuastia, sieniveitsi 
sekä tarvittaessa evästä, ainakin vesipullo on hyvä olla 
mukana. Emy tarjoaa tarvittaessa bussin menomatkan. 
Ilmoittaudu Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

Espoo-info Meriemyssä pe 9.9. klo 13-14.30 ja Lilla 
Karyllissa ti 13.9. klo 13-14.30. Tarvitsetko digitukea 
tai apua muussa asioinnissa? Tule tutustumaan Espoo-
infon palvelupisteeseen Meriemyssä pe 9.9. ja Lilla 
Karyllissa ti 13.9. klo 13-14.30. Espoo-info on kaupungin 
yleisneuvontaa ja digitukea tarjoava palvelupiste. Me 
Espoo-infon palveluneuvojat autamme sinua sähköi-
sessä asioinnissa (digituki) ja neuvomme kaupungin ja 
yhteistyökumppaneiden kuten Kelan ja HSL:n asiois-
sa. Olemme aloittaneet liikkuvan neuvontapalvelun 
Espoon alueella. Se tarkoittaa, että liikumme julkisten 
palvelujen neuvonnasta ja digituesta hyötyvien asiak-
kaiden luokse yhteistyökumppaneiden tiloihin. Näh-
dään Meriemyssä ja Lilla Karyllissa!

Filosofiakahvila Lilla Karyllissa su 25.9. klo 14-15. 
Kaipaatko ohjattua soljuvaa syvällistä keskustelua? 
Haluaisitko kokea, kuinka vaivatonta ryhmän kautta on 
saada asioihin moniulotteinen näkökulma? Tule keskus-
telemaan pienistä ja suurista asioista pohdiskelevalla 
otteella. Mitään ei tarvitse osata etukäteen. Ryhmän 
ohjaaja Petteri johdattelee ihmettelemään asioita ja 
pitää huolta, että tulet kuulluksi. Lisätietoja 
Virpiltä p. 050 310 7981.

Ilmoittaudu syksyn digikaverivalmennukseen 27.9. 
mennessä! Haluaisitko toimia vapaaehtoisena digi-
kaverina Emyssä? Kiinnostaako muitten tukeminen ja 
digitaidot sinua? Kaksipäiväisessä digikaverivalmen-
nuksessa opit ohjaus- ja opastustaitoja.  

 
Käymme läpi muun muassa hyvän ohjaajan ominai-
suuksia, tutustumme erilaisiin oppimistyyleihin sekä 
käsittelemme sitä, millaista on turvallinen digituki. 
Teknisiä taitoja sen sijaan emme painota tässä valmen-
nuksessa. Valmennus järjestetään kahtena peräkkäise-
nä päivänä Espoon Otaniemessä: ti 4.10. ja ke 5.10. klo 
9.30-15.30. Osallistujille tarjotaan aamiainen, lounas ja 
iltapäiväkahvit/-teet molempina päivinä. Valmennus on 
maksuton. 
  
Digikaverivalmennuksen tavoitteena on antaa sinulle 
valmiudet toimia Emyn omana digikaverina. Valmen-
nuksen jälkeen voit tukea ja harjoitella älylaitteiden 
käyttöä yhdessä muitten kanssa. Osallistuaksesi sinun 
ei tarvitse olla digitaitojen guru. Tärkeintä on, että 
haluat tukea toisia ja olet kiinnostunut oppimaan lisää. 
Ilmoittautuminen 27.9. mennessä sähköpostitse: 
digion.hanke@gmail.com
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AjankohtaistaTulevia leirejä

Kalastusleiri Inkoon Gölisnäsissä ma 19. - to 22.9. 
Leirin ohjelmassa on omatoimista ulkoilua, kalastus-
ta ja saunomista. Kalastusluvat ja -välineet jokainen 
huolehtii itse. Jos tarvitset apua lupien kanssa, saat sitä 
kysymällä Emyn työntekijöiltä (tai www.eraluvat.fi/ka-
lastus). Hae ti 6.9. mennessä ja täytä hakulomake kalas-
tusleirille emy.fi/leirit. Hakulomakkeita saat myös Emyn 
kohtaamispaikoista ja työntekijöiltä. Lisätietoja Kajlta p. 
050 552 1049. Kaikille mukaan hakeneille ilmoitamme 
henkilökohtaisesti hakuajan jälkeen. 
Osallistumismaksu on 40 €.

Espoon suosituin ja suurin kaiken kansan tapahtu-
ma SyysMatin Markkinat tulee taas!

SyysMatin Markkinat ovat vanhan ajan markkinat, jotka 
kokoavat paikalle lähes 10 000 ihmistä joka vuosi. Ne 
pidetään nyt 15. kerran Espoon tuomiokirkonmäellä. 

Käsitöitä ja satokauden tuotteita tarjoavat markkinako-
jut ovat avoinna kello 10-16 molempina päivinä, ja eri 
toimintapisteissä on maksutonta ihmeteltävää lapsille 
ja lapsenmielisille. Poneja voi silitellä ja vetokoirat 
vetävät pienimpiä kärryissä. Seppä takoo esineitä, ja Pi-
täjäntuvan vieressä voi testata käden vakautta jousiam-
munnalla. Mukana myös aina suosittu keppihevospaja!

Tuomiokirkossa voi rauhoittua ja kuunnella keskiaikais-
ta rukouslaulua.  Einestä on tarjolla markkinakojuissa ja 
järjestäjän kahvipisteissä. Ikoninäyttely, enkelikierroksia 
lapsille, rippikoululauluja, kalastusta jokivarressa, kaar-
naveneiden veistämistä.

Tapahtuma on päihteetön ja savuton.
Tule ihmeessä sinäkin kokemaan tämä kaikki!

Suvelan Basaari lauantaina 10.9.2022 klo 12-16. 
Suvelan asukaspuistossa on luvassa monenlaista 
hauskaa ohjelmaa. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Tule 
mukaan viettämään mukavaa lauantaipäivää basaariin! 
Ohjelmamuutokset mahdollisia. Tarkista ohjematiedot 
Facebookista sivulta Suvelan Basaari 2022.

Tapahtumia syyskuussa
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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 
3.9. klo 13 ja lokakuussa la 8.10. klo 13. Suunnitte-
lemme yhdistyksen toimintaa, sekä käymme läpi retki-
toiveita ja aloitteita. Ideoita ja aloitteita voi esittää koh-
taamispaikkojen aloitelaatikoihin 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 syyskuussa 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!

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 1 -koulutus 
Valoemyssä la 24.- su 25.9. klo 10-17.
• Kiinnostaako mielenterveys voimavarana, hyvinvoin-
nin ja terveyden osana? 
• Haluatko päivittää mielenterveystaitojasi ja -tietojasi? 
• Kiinnostavatko tunne- ja vuorovaikutustaidot? 
• Haluaisitko oppia keinoja vahvistaa omaa ja toisten 
mielen hyvinvointia? 
Tule mukaan Mielenterveys elämäntaitona - MTEA1-
koulutukseen! Saat tietoa mielenterveydestä ja siihen 
vaikuttavista tekijöistä. Saat välineitä mielen hyvinvoin-
nin sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistami-
seen. Opit elämän monista kriiseistä ja selviytymiskei-
noista sekä itsemurhien ehkäisystä. (Koulutus ei sovellu 
akuutissa kriisissä olevalle.) Koulutus sisältää oppikirjan 
sekä aamu- ja iltapäiväkahvin. Ilmoittaudu to 22.9. 
mennessä Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

Ajankohtaista

Tule mukaan kehittämään Emyä!

Startti Emyn vapaaehtoiseksi Villa Apteekissa ti 
20.9. klo 16-17.30. Kiinnostaako sinua vapaaehtoisena 
toimiminen, muttet tiedä mistä aloittaa? Tule Emyn 
vapaaehtoiskoulutukseen! Osoite: Pappilantie 5. Ilmoit-
taudu mukaan ma 19.9. mennessä Vellossa tai Saaralle 
p. 050 312 5192.

Lyhytterapiaan harjoitusasiakkaaksi: katso sivulta 12 
terapeuttiopiskelija Irina Skinnarin esittely ja tarkem-
mat tiedot. 
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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

• Masentuneiden ryhmään toisen ohjaajan ohjaaja-
pariksi

• Keilausryhmän vetäjä

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! 

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

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 syyskuussa

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. Pelaaminen on maksutonta ja pääsiana on 
hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet taidoista riippumatta 
mukaan pelaamaan! Treenit ja pelit näet myös emy.fi li-
säksi 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                                  
(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 12.9. klo 11-14. Leivo-
taan yhdessä suolaista ja makeaa! Ryhmä kokoontuu 
kerran kuussa: 12.9., 17.10., 14.11. ja 12.12. klo 11-14. 
Ilmoittaudu 12.9. kertaa varten 8.9. 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 12.9. ja 26.9. Ohjaajana 
Emyn oma digikaveri Raisa. Lisätietoja Virpiltä 
p. 050 310 7981.

Nuorten aikuisten (18-32 v.) Roperyh-
mä Discordissa klo 18-20, 12.9. alkaen. 
Uusi roperyhmä starttaa syksyllä! Peliä 
ei ole vielä valkattu, joten tule mukaan 
ideoimaan. Potentiaalisina vaihtoehtoina tällä hetkellä 
Vampire: the Masquerade ja ShadowRun. 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. Emyn teat-
teriryhmä 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.) Espoon keskuksen Me-talolla 13.9. 
klo 16.30-18.30. Tule mukaan taiteile-
maan! Nuorten aikuisten taideryhmä ko-
koontuu kerran kuussa: 18.10., 15.11. ja 13.12. Espoon 
keskuksessa, Me-talolla (Terveyskuja 2 B). Piirtää voit 
aiheen mukaan tai sen vierestä, tai tulla muuten vaan 
viettämään aikaa huikeassa seurassa! Ohjaajana Titta.

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: 20.9., 18.10. ja 22.11. Ilmoittaudu Velossa 
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.

Askartelupaja Lilla Karyllissa klo 13.30-15.30. 
Askarrellaan eri teemoista ja materiaaleista. Lisätietoja 
Saaralta p. 050 310 5192.

Nuorten aikuisten (18-32 v.) Fillariryh-
mä Valoemyssä klo 14-15.30. Pyöräil-
lään Valoemyn lähimaastossa, säiden 
salliessa! Valoemyssä myös muutama 
lainapyörä. Lisätietoja Artulta p. 050 312 5193.

Mielen hyvinvoinnin lähteillä -ryhmä Tapiolassa 
klo 14-16. Keskusteluryhmä mielen hyvinvoinnista 
kiinnostuneille. Ryhmä kokoontuu 6 kertaa Tapiolan 
kirkolla keskiviikkoisin klo 14-16: 7.9., 14.9., 21.9., 
28.9., 5.10. ja 12.10. Ryhmässä tutustutaan mielen 
hyvinvointiin vaikuttaviin asioihin keskustellen ja 
toiminnallisin menetelmin. 
Ryhmässä käsiteltäviä teemoja:
• Mielenterveys voimavarana - hyvän mielen taidot ja 
• selviytymistaidot
• Itsemyötätunto
• Tunnetaidot
• Turvaverkkoni
• Ravintoa mielelle ja keholle
• Aivoterveyden vaaliminen
Ryhmä järjestetään Emyn ja Tapiolan seurakunnan 
yhteistyönä. Ohjaajina diakonissa Anna Handroo ja 
toiminnanohjaaja Virpi Guttorm. Hae ryhmään ti 5.9. 
mennessä Vellon tai Virpin kautta p. 050 310 7981. 
(Ryhmä täynnä! Voit hakea varasijalle.)

Nuorten aikuisten (18-32 v.) kuntosa-
liryhmä Leppävaarassa (Veräjäpellon-
katu 6) klo 16-17, alkaen 6.9. Nuorten 
aikuisten salilla voi treenata kivassa poru-
kassa! Tarvittaessa saat apuja ohjelman sumplimiseen, 
mutta voi myös tulla messiin vaan kuulokkeet korvilla 
hikoilemaan. Lisätietoja Artula p. 050 312 5193. 
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Perjantai

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 
2.9., 16.9. ja 30.9. Harjoittelua ohjaavat 
Emyn omat digikaverit ja Emyn työntekijä. 
Lisätietoja Eevalta p. 050 310 7984.

  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.

Jalkapalloa Keski-Espoon tekonurmella klo 16-
17.30, 29.9. asti. Jalkapalloa pelataan Keski-Espoon 
tekonurmella klo 16-17.30. Pelaaminen on maksutonta 
ja pääasiana on hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet tai-
doista riippumatta mukaan pelaamaan! 
Treenit ja pelit näet myös emy.fi lisäksi verkossa: fcaskel.
nimenhuuto.com ja voit kirjautua myös sivustolle. Tie-
dustelut Kaidelta p. 050 552 1049.

Meren ja taivaan välillä Meriemyssä parillisina 
viikkoina klo 14-15.30. Tervetuloa keskustelemaan 
kaikesta maan ja taivaan välillä Espoonlahden seura-
kunnan 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, alkaa 
5.10. Rehtorinkuja 4. Tiedustelut Kaidelta 
p. 050 552 1049.

Toimintaryhmä Lilla Karyllissa klo 13.30-15.  
Teemat:
• 1.9. Ulkopelejä
• 8.9. Koirakävelyä
• 15.9. Taidetta luonnosta
• 22.9. Arvoituksia ja aivojumppaa
• 29.9. Bingo
• 6.10. Toimintarastit luonnossa
Lisätietoja Saaralta p. 050 312 5192. 

Sählyä Ymmerstan koulussa klo 16.30-17.30, alkaa 
6.10. Mukaan tarvitset sisäpelikengät ja rennot vaat-
teet. Mailan ja pallon saat tarvittaessa lainaksi, joten 
tule rohkeasti mukaan pelaamaan! Tiedustelut Kaidelta 
p. 050 552 1049. 

Tukiryhmä masentuneille Lilla Karyllissa parittomi-
na viikkoina klo 17-18.30, alkaa 15.9. Keskustelua, 
tukea ja selviytymiskeinojen jakamista. Ryhmää ohjaa 
vertaisohjaaja 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.

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

Lauantai

Sunnuntai

Kaikukorttiryhmä Meriemyssä 6.8. ja 3.9. klo 14-15. 
Tutustumme kuluvan kuukauden Kaikukortti-tapahtu-
miin. Samalla on mahdollisuus löytää kulttuurikaveri 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. Mukana vapaaehtoinen Noora.

Taidetyöpaja Valoemyssä klo 10-14. Inspiroivat taide-
työpajat jatkuvat vielä syyskuussa 4.9. ja 11.9. klo 10-14. 
Työpajoissa työskennellään ilmassa kuivuvan massan 
kanssa eri teemoin. Mielikuvitusta ja luovuutta herä-
tellään muovailemalla. Mitään ei tarvitse osata, eikä 
aiempaa kokemusta taidetyöskentelystä tarvita. Ryh-
mää ohjaa sanataide- ja kohtaamistaiteen ohjaaja sekä 
ekspressiivisen taideterapian opiskelija Emilia Lindroos. 
Ilmoittaudu viimeistään pajaa edeltävänä perjantaina 
Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

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 syyskuussa

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.

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 25.9. klo 14-15 
Kaipaatko ohjattua soljuvaa syvällistä keskustelua? 
Haluaisitko kokea, kuinka vaivatonta ryhmän kautta on 
saada asioihin moniulotteinen näkökulma? Tule keskus-
telemaan pienistä ja suurista asioista pohdiskelevalla 
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. Jooga-
työpaja kerran kuussa: 18.9., 23.10. ja 27.11. Työpajassa 
tehdään jooga-, rentoutus- ja meditaatioharjoituksia 
leppoisaan tahtiin eri joogatyyleillä. Syyskuun teemana 
on syysjooga: otetaan syksy vastaan joogan keinoin. 
Ryhmään on mahdollista osallistua myös etänä Avo-
mielin-verkossa, Discordissa puhekanavalla #Jooga-
työpaja. Ilmoittaudu lähiryhmään Vellossa tai Virpille p. 
050 310 7981.
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Kuvia puutarhalta

Terapeuttiharjoittelija esittäytyy
Hei,

opiskelen ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa ja etsin 
työharjoittelua varten harjoitusasiakkaita. Vastaanotan 
harjoitusasiakkaita maksutta Espoon mielenterveysyh-
distyksen tiloissa Villa Apteekissa ja Lilla Karyllissa.

Minulla on taustalla kahdeksan vuoden työkoke-
mus sosiaalialan kentällä eri tehtävissä. Kokemusta 
on esimerkiksi sosiaali- ja kriisipäivystystyöstä, sekä 
turvakotityöstä. Osaamiseni ihmisten kohtaamiseen ja 
auttamiseen on siis vankalla pohjalla, mutta nyt olisi 
tarkoitus harjoitella ratkaisukeskeistä lähestymistapaa 
terapeuttina.

Syy terapiaan hakeutumiselle voi olla mikä tahansa 
mieltäsi askarruttava teema, kriisi tai elämäntilanne, 
johon kaipaat apua ja tukea.

Ratkaisukeskeisessä terapiasuuntauksessa pyritään 
löytämään asiakkaan omat voimavarat ja vaikeuksia 
pyritään käsittelemään niin, että asiakas saa apua 
ongelmiinsa ja hyötyä omaan arkeensa. Ratkaisukeskei-
nen lähestymistapa tarkoittaa, että pyrin suuntamaan 
asiakkaan kanssa katsetta kohti parempaa tulevaisuut-
ta, mutta jokaisella asiakkaalla on yksilölliset tarpeet, 
jotka viimekädessä määrittelevät tapaamisten sisällön. 
Joskus voi olla tarpeellista pysähtyä hetkeksi myös jo 
kuljetun matkan äärelle.

Irina Skinnari
Villa Apteekki, Pappilantie 5, Espoon keskus
puh. 045 139 9654
email: irina.terapia@outlook.com

Lyhytterapia tarkoittaa, että asiakas ja terapeutti ta-
paavat asiakkaan tarpeista riippuen 3-20 kertaa. Joskus 
asiakas toteaa, että jo yhdestä tai kahdesta tapaami-
sesta on tarpeeksi hyötyä ja tällöin tapaamiset voidaan 
päättää. Jos asiakas ei jostain muusta syystä halua 
jatkaa tapaamisia, kunnioitan tätä, enkä sitouta ketään 
useampiin tapaamisiin, mitä asiakas itse kokee tarpeel-
liseksi. Tavoitat minut sähköpostitse tai puhelimitse.

Kuokkijat koossa.

Kaide kaimoineen.

Puutarhan kesä alkaa jo lähestya loppuaan tämän 
vuoden osalta. Toiminnantäyteisen ja kuuman kesän 
jäljiltä on osallistujille tullut paljon hyviä muistoja, 
uusia ystäviä ja hyvää fiilistä. Ohessa muutama kuva 
puutarhalta. 
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Emyläisten runoja

Haluatko runosi, taidettasi tai muita luomuksiasi 
tiedotteeseen? 

Lähetä ne meille viimeistään 
edeltävän kuun 15. päivänä!

Tuokiokuvia

Katselen ihmisiä, junia raiteilla.
Olen menossa, matkalla.

Maa polttaa jalkojen alla,
istun junassa ikkunapaikalla.

Puikot kilisevät viereisellä paikalla, joku 
neuloo villasukkia.

Ilmassa lokki.
Se huutaa: ”Olen menossa, matkalla”.
Lentokone kaartaa ja tekee silmukan.

Puheensorinaa kuuntelen,
joku kertoo elämänsä tarinaa.

On kesä ja joku syö makkaraa,
toinen herkuttelee jäätelöllä ja 

karkeilla.
Ihana kesä kuljettaa junan kyydissä 

määränpäähän 

Anne Karhu

Ujosti lausutut sanat

Aidosti kutsuu katseesi,
se kujeillen mieleni täyttää,

vaan missäpä seikkailee sydämesi,
ja miltä sen sisällä näyttää.

Se kaipaako valoon auringon,
ja luokse ystävän armaan,

tuulessa vapaana tanssimaan,
pois sylistä tuokion harmaan,

vai joukkoon sanojen armaisten,
jotka tanssivat niityn yllä,

lauluun lauseiden laihojen,
jotka kuiskaavat korvaan kyllä.

Voi sanoilla pienillä rakentaa
ja ystäväksi aidoksi tulla,

ja sanoilla saa mieltä kirkastaa,
nyt on sanottavani myös mulla.

Pienet sanat nuo, pienet sanat nuo,
niin ujosti lausutut nuo.

Voivat vapauttaa, saada oivaltamaan
sekä uskomaan ja luottamaan.

Myös kaipaamaan 
sekä huomaamaan,

ja hyvällä muistamaan.

Andy

Syksy

Syystuulet puhaltavat sateineen,

astun rappukäytävään,

kumisaappaat märkinä lehtien verhoamina.

Pyyhin sinut kuiviin kastunut ystäväni

ja kastuneet pisarat jäävät pyyhkeeseen.

Kynsien rapina portaissa ja avaan oven kotiin.

Vedän oven kiinni ja keitän teen.

Sinä löydät paikkasi sohvalta ja katsot ulos 
vesisateeseen.

Villapaidassa juon teen.

Syksy on saapunut.

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-Apu ry ei toistaiseksi jär-
jestä yleistä elintarvikejakelua, mutta se auttaa 
yli 70-vuotiaita ja muita riskiryhmään kuuluvia. 
Manna-Avusta on mahdollisuus hakea yksi ruo-
kakassi viikossa. Varaukset maanantaista perjan-
taihin kello 10–12, puhelin 040 040 1114.

 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
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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 ma-pe 
klo 9-13 ja ke klo 9-14. 
Ma mannapuuroa klo 9 alkaen 
niin kauan kuin riittää. Ke lounas 
klo 12-14. Ruoan jako loppuu 
13.30. Ruokailun hinta 3€. Pe rii-
sipuuroa klo 9 alkaen niin kauan 
kuin riittää.

Raitin Pysäkki Espoon Leppä-
vaarassa on kaikille avoin mata-
lankynnyksen olotila, piipahtamispaikka, lukusali, 
askartelupaikka, ja paljon muuta. Jo ystävien tapaa-
minen, 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.

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

(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. 045 7733 0302
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


