
EMY-tiedote 1/2023
Tammikuuwww.emy.fi

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Esbo mentalhälsoförening EMF rf

Kohtaamispaikka Meriemy
Merenkäynti 3,
Kivenlahti, 02320 Espoo
p. 050 471 7774

Terassikahvio
Jorvin sairaala, Psykiatrian 
yksikkö p. (09) 4718 3953

Kohtaamispaikka Lilla Karyll
Pappilantie 7, Espoon keskus
02770 Espoo p. 050 310 7985

Kohtaamispaikka ja ryhmätila 
Valoemy Maapallonkatu 
8 E-F Olari, 02210 Espoo                        
p. 050 312 5193



2

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

Lilla Karyll on yli 100-vuotias puu-
huvila aivan Espoon keskuksen sy-
dämessä. Lillasta löytyy muun mu-
assa asiakastietokone, päivän lehtiä, 
edullista kahvia ja juttuseuraa. Lillan 
yläkerrasta löytyy pieni kokoushuo-
ne, toimisto ja bändihuone.

Kohtaamispaikka 
Meriemy
Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 050 471 7774
Auki arkisin klo 9-15

Meriemy sijaitsee kävelymatkan 
päässä Kivenlahden merellisistä 
maisemista, Ala-Kivenlahden os-
toskeskuksen kupeessa. Kävelyka-
dun varrella sijaitsevaan katutason 
kohtaamispaikkaan on helppo tul-
la moikkaamaan, lukemaan päi-
vän lehti kahvikupillisen äärellä ja 
osallistumaan talkoisiin tai erilaisiin 
ryhmiin.

Kohtaamispaikka ja
ryhmätila Valoemy
Maapallonkatu 8 E-F, Olari
p. 050 312 5193 
Auki ma klo 10-14 ja to-pe klo 10-14

Valoemy on Emyn uusin kohtaamis-
paikka Olarissa. Valoemyssä on pal-
jon ryhmätoimintaa- ja tiloja, mutta 
myös avoimia ovia ja kohtaamispai-
kan peruselementit: kahvi, tee ja 
päivän lehdet. Valoemyssä on myös 
erilaisia pelimahdollisuuksia, aina 
perinteisistä peleistä konsoleihin ja 
VR-peleihin.

Yhdistys ja yhteystiedot
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo mentalhälsoförening EMF rf ) on mielenterveyskuntoutujien potilasyh-
distys. Tarkoituksenamme on yhdistää ja aktivoida Espoon ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveysongelmia ko-
keneita sekä herättää ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. 
Tarkoituksemme toteuttamiseksi järjestämme ryhmä-, opinto- ja työtoimintaa, tapahtumia, retkiä, leirejä ja matko-
ja sekä kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Tarvittaessa myös informoimme viranomaisia jäsentemme tarpeista. 
Arvomme ovat osallistujalähtöisyys, yhdenvertaisuus, ystävällisyys, toiminnallisuus ja syrjinnästä vapaa alue.

Yhdistyksen jäsenyys
Vuodelle 2023 jäsenmaksu on 23 € ja kannatusjäsenmaksu on 100 €. Jäsenmaksu kattaa yhden kalenterivuoden ker-
rallaan. Jäsenet saavat EMY-tiedotteen postitse kotiin. Emyn jäsenet ovat myös Mielenterveyden keskusliiton jäse-
niä. Lisätietoja yhdistyksestä ja jäsenyydestä: emy.fi/yhdistys.

Emyn pankkiyhteys
Helsingin OP pankki Oyj, IBAN-tilinumero: FI44 5780 4120 0578 46, BIC-koodi OKOYFIHH.
Maksaessasi jäsenmaksua Emyn tilille, laitathan viestikenttään nimesi ja yhteystietosi!

Luottamus- ja toimihenkilöt 

Puheenjohtaja  Tomi Ojala
Varapuheenjohtaja Johanna Virtanen
Toiminnanjohtaja  Kaj Järvisalo    p. 050 552 1049  kaj.jarvisalo@emy.fi
Toiminnanohjaaja Virpi Guttorm   p. 050 310 7981  virpi.guttorm@emy.fi
Toiminnanohjaaja Arttu Pöyhtäri   p. 050 312 5193  arttu.poyhtari@emy.fi
Toiminnanohjaaja Tiina Pajula   p. 050 310 7982     tiina.pajula@emy.fi
Ohjaaja   Saara Arkimo   p. 050 312 5192  saara.arkimo@emy.fi
Ohjaaja                  Eeva Leinonen   p. 050 310 7984  eeva.leinonen@emy.fi
Ohjaaja                   Minna Kettunen  p. 050 310 7983  minna.kettunen@emy.fi
Ohjaaja                  Tiia Hachad   p. 050 310 7986  tiia.hachad@emy.fi
Ohjaaja                  Heli Nieminen   p. 050 310 7987  heli.nieminen@emy.fi
Järjestötyöntekijä Jouni Laakkonen
 

Muistathan, että Emyn työntekijöille saa soittaa, jos 
yhtään tuntuu siltä! Olemme täällä sinua varten!
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Emyn kuulumisia
7.1. Kuukausikokous + Kaikukorttiryhmä 

Meriemyssä

12.1. Leivontaryhmä Valoemyssä

17.1. Mielenterveyden ensiapu ®2 -koulu-
tus alkaa Espoon Valtuustotalolla

18.1. Retki Amos Rexiin

19.1. Espoo-info Meriemyssä

22.1. Joogatyöpaja Valoemyssä ja etänä

24.1. Espoo-info Lilla Karyllissa

24.1. Startti Emyn vapaaehtoiseksi 
Villa Apteekissa

25.1. Retki Kaisanniemen 
kasvitieteelliseen puutarhaan

27.1. Bileperjantai Lilla Karyllissa!

27.1. Herkkuperjantai Meriemyn talkoissa!

31.1. Tukiryhmä ahdistuneille alkaa 
VIlla Apteekissa

31.1. Solaris-loman hakuaika päättyy

3.2. Karaoke Meriemyssä

EMY-tiedote 1/2023
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 Josefina
Lähetä aloitteesi, toiveesi tai ideasi Emylle
emy.fi -sivujen aloitelomakkeella tai aloite@emy.fi

Tammikuun tärpit

Hyvää alkavaa vuotta 2023!

Emyn toiminta lähtee heti vuoden alusta liikkeelle mo-
nenlaisilla tutuilla ryhmillä ja muutamilla uusilla. Tarjol-
la on myös monenlaisia retkiä ja muuta mukavaa, sekä 
tietenkin kohtaamispaikkatoimintaa. Tästä tiedottees-
ta löydät tietoa myös tulevasta talvileiristä ja Solaris-
lomasta, johon ilmoittautuminen on jo nyt käynnissä. 
Kurkkaa seuraavalle aukeamalle ja tutustu tarjontaan 
itse.Tämän tiedotteen välistä löydät myös jäsenmaksu-
lomakkeen vuodelle 2023. 

Tässä vaiheessa haluan nostaa myös Emyn ja DigiOn-
hankkeen yhteistyössä järjestämän, emyläisille räätä-
löidyn, Digitaidot-kurssin. Kurssi tarjoaa erinomaisen 
aloituksen erilaisten digitaalisten laitteiden, kuten pu-
helimen ja tietokoneen, käyttöön. Tule mukaan oppi-
maan ja tutustumaan digitaitojen jännittävään maail-
maan! 

Emyllä aloittaa harjoittelunsa myös liuta uusia opiske-
lijoita, joiden esittelyt löydät sivulta 12-13. Opiskelijat 
ovat mukana ryhmissä, kohtaamispaikoissa ja retkillä. 
Tämän lisäksi mukaan hyppää lisää terapeuttiharjoit-
telijoita, jotka tarjoavat teille mahdollisuuden ratkaisu-
keskeisen lyhytterapian harjoitteluasiakkaiksi. Tutustu 
heihin samalla aukeamalla.

Allekirjoittanut aloittelee vuotta hyvin levänneenä ja 
uudella tarmolla ja toivottelee teidät kaikki tervetulleek-
si mukaan Emyyn!

Arttu
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Ajankohtaista

Tapahtumia ja retkiä tammikuussa
Espoo-info Meriemyssä to 19.1. klo 13-14.30 ja Lilla 
Karyllissa ti 24.1. klo 13-14.30. Tarvitsetko digitukea 
tai apua muussa asioinnissa? Tule tutustumaan Espoo-
infon palvelupisteeseen Meriemyssä ja Lilla Karyllissa. 
Espoo-info on kaupungin yleisneuvontaa ja digitukea 
tarjoava palvelupiste. Me Espoo- infon palveluneuvo-
jat autamme sinua sähköisessä asioinnissa (digituki) 
ja neuvomme kaupungin ja yhteistyökumppaneiden 
kuten Kelan ja HSL:n asioissa. Olemme aloittaneet liik-
kuvan neuvontapalvelun Espoon alueella. Se tarkoittaa, 
että liikumme julkisten palvelujen neuvonnasta ja digi-
tuesta hyötyvien asiakkaiden luokse yhteistyökumppa-
neiden tiloihin. Nähdään Meriemyssä ja Lilla Karyllissa!

Joogatyöpaja Valoemyssä + etänä su 22.1. klo 
13.30-16. Työpajassa tehdään jooga-, rentoutus- ja me-
ditaatioharjoituksia leppoisaan tahtiin eri joogatyyleillä. 
Tammikuun teemana on "sydäntalven joogaa". Ryh-
mään on mahdollista osallistua myös etänä Avomielin-
verkossa Discordissa, Joogatyöpaja-puhekanavalla. 
Ilmoittaudu lähiryhmään Vellossa tai Virpille 
p. 050 310 7981.

Retki Kaisaniemen kasvitieteelliseen puutarhaan 
ke 25.1. klo 13. Valoa ja lämpöä talven keskelle sekä 
energiaa kasvien vehreydestä! Lähdemme retkelle 
Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhaan. Puutarhan 
Kasvihuoneet tarjoavat mieleenpainuvien elämysten 
lisäksi tietoa kasvien saloista. Kasvihuoneissa pääsee 
kokemaan esim. sademetsä- tai aavikkohuoneen. 
Yhteislähtö julkisilla kulkuvälineillä Lilla Karyllista klo 
13.  Emyn ryhmälle maksuton sisäänpääsy. Emy tarjo-
aa yhteislähtijöille tarvittaessa meno- ja paluumatkan 
lipun. Ilmoittaudu ti 24.1. mennessä Vellossa tai Saaralle 
p. 050 312 5192.

Haluatko parantaa digitaitojasi?

Emy ja DigiOn-hanke järjestävät yhteistyös-
sä digitaidot-kurssin kevättalvella 2023.

Kurssilla tutustutaan älypuhelimen ja tietokoneen pe-
rusteisiin. Kurssin käytyäsi hallitset tietoturvan perus-
teet sekä älypuhelimen ja tietokoneen perustoiminnot.

Kurssi on tarkoitettu aloittelijoille.

Kurssi järjestetään Meriemyn tiloissa viitenä torstaina: 
9.3., 16.3., 23.3., 30.3. ja 13.4. klo 12.00-13.30.

Ilmoittaudu 2.3. mennessä Virpi Guttormille
sähköposti: virpi.guttorm@emy.fi tai
puh. 050 310 7981  

Tukiryhmä ahdistuneille Villa Apteekissa ti klo 16-
17.30, alkaa 31.1. Uusi ryhmä! Vertaistuellista kes-
kustelua ja keinoja ahdistuksen lievittämiseksi. Ryhmä 
kokoontuu parittomina viikkoina: 31.1., 14.2., 28.2., 
14.3. ja 28.3. Villa Apteekissa, Pappilantie 5. Ohjaajina 
vapaaehtoinen Suvi ja Emystä Virpi. 
Lisätietoja p. 050 310 7981.

Uusia ryhmiä ja kursseja
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Kuukausikokouksen aloitteesta

Ajankohtaista

Herkkuperjantai Meriemyn talkoissa pe 27.1. 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.

Bileperjantai Lilla Karyllissa pe 27.1. klo 13-15. Ja 
taas jammataan! Tule mukaan viettämään mukavaa 
aikaa musiikin ja tanssin merkeissä.   
Tammikuussa teemana ysärit. Lisätietoja Tiialta 
p. 050 310 7986

Leivontaryhmä Valoemyssä to 12.1. klo 11-14. 
Leivotaan yhdessä suolaista ja makeaa! Ryhmä kokoon-
tuu kerran kuussa. Tulevia ryhmäkertoja keväälle: 12.1, 
9.2., 9.3. klo 11-14. Ilmoittaudu 12.1. kertaa varten ma 
9.1. mennessä Vellossa tai Helille p. 050 310 7987, kerro 
samalla ruokarajoitteesi.

Retki Amos Rexiin ke 18.1.  Tervetuloa museoretkel-
le! Hiljainen paraati -näyttelyssä Hans Op de Beeckin 
hypnoottinen, unenomainen maailma valtaa Amos 
Rexin.  Yhteislähtö Valoemystä klo 13. Emyn ryhmälle 
maksuton sisäänpääsy. Emy tarjoaa yhteislähtijöille 
tarvittaessa menomatkan lipun. Paluu omatoimisesti. 
Ryhmänvetäjänä Tuula. Ilmoittaudu ti 17.1. mennessä 
Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

Solaris-loma Koivupuistossa Ylöjärvellä 7.5.-12.5. 
Emy mahdollistaa yhdessä Solaris-lomien kanssa Veik-
kauksen tuella toteutetun loman pienituloisille. Tuettu 
loma järjestetään 7.-12.5. kurssikeskus Koivupuistossa 
Ylöjärvellä. Lomaan sisältyy täysihoito (aamiainen, lou-
nas ja päivällinen) ja vapaa-ajan ohjelma sekä majoitus 
kahden hengen huoneissa. Emy tarjoaa yhteiskuljetuk-
sen. 
 
Lomalla on tavoitteena antaa eväitä arjessa selviytymi-
seen ja parantaa elämänhallintaa. Vertaistuki ja yhdessä 
oleminen voimaannuttaa. Hae lomalle täyttämällä 
Solaris-lomien hakemus Emyn kohtaamispaikoissa.

Hakemuksen saat Emyn työntekijöiltä, jotka myös 
voivat auttaa sinua sen täyttämisessä ja toimittavat sen 
eteenpäin. Hae lomalle ti 31.1. mennessä. Valituille 
ilmoitetaan Solaris-lomilta noin kuukausi ennen loman 
alkua. Myönteiseen lomapäätökseen vaikuttavat talou-
delliset, terveydelliset ja sosiaaliset perusteet, täytä siis 
hakemus huolellisesti. Loman hinta on 100 €/hlö/5 vrk.
 
Lisätietoja lomasta saat 
Minnalta p. 050 310 7983 pe 20.1. asti ja 
23.1. alkaen Eevalta p. 050 310 7984.

Karaoke Meriemyssä pe 3.2. klo 13-15. Aavan meren 
tuolla puolen jossakin on....karaokea Meriemyssä! Tule 
laulamaan tai kuuntelemaan. Karaoke-emäntänä Tiia. 
Lisätietoja Tiialta p. 050 310 7986.

Emyn talvileiri Velskolassa maaliskuussa. 
Emyn talvileiri järjestetään kurssikeskus Velskolassa Es-
poossa 13.3.-17.3.2023. Leirille lähdetään bussikuljetuk-
sella Lilla Karyllista maanantaina 13.3. aamulla ja paluu 
leiriltä on perjantaina 17.3. aamupäivällä. Leirillä yövy-
tään noin kahden hengen huoneissa ja nautitaan leiri-
keskuksen henkilökunnan laittamista ruoista. Ohjelmaa 
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 17.2. mennessä täyttä-
mällä hakulomake netissä emy.fi/leirit. Hakulomakkeita 
saat myös Emyn kohtaamispaikoista ja työntekijöiltä. 
Lisätietoja Minnalta p. 050 310 7983. Kaikille mukaan 
hakeneille ilmoitamme valinnoista henkilökohtaisesti 
viikolla 8 hakuajan jälkeen.

Tulevia leirejä
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Kannettava tietokone lainaan Emystä?
Emystä voit saada läppärin lainaksi. Koneissa ei käyttö-
järjestelmän lisäksi muita maksullisia ohjelmia eikä mu-
kana tule internet-yhteyttä. Tiedustelut: Kaj Järvisalo kaj.
jarvisalo@emy.fi tai  p. 050 552 1049.

Emyn kuukausikokous Meriemyssä la 7.1. klo 13-14 
Suunnittelemme yhdistyksen toimintaa, sekä käymme 
läpi retkitoiveita ja aloitteita. Ideoita ja aloitteita voi esit-
tää kohtaamispaikkojen aloitelaatikoihin tai s-postitse: 
aloite@emy.fi. Lisätietoja 
Virpiltä p. 050 310 7981.

Kaikukorttiryhmä kuukausikokouksen jälkeen
Meriemyssä klo 14-15!

Talkoot
ei 6.1.

• Lilla Karyllin talkoot arkisin kahdessa osassa:
aamupäivän talkoot (klo 9.30–13) alkavat yhteisellä 
kokouksella, jossa sovitaan aamupäivän työtehtä-
vät, mitä lounasta valmistetaan ja loppuvat yhtei-
seen ruokailuun.
Iltapäivän talkoot (klo 12–15.30) alkavat ruokailulla 
ja jatkuvat siivous- ja kunnossapitotehtävillä.                                     

• Meriemyssä ma, ke ja pe klo 10-13. 
• Valoemyn talkoot ke klo 10-13, 11.1. alkaen.

Ilmoittaudu talkoisiin klo 9 mennessä 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
ei 6.1.

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

joulutauolla 9.1. asti. 

Kohtaamispaikat ovat auki arkipäivisin, eivät 
arkipyhinä. 

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.

Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutus Espoon 
Valtuustotalolla ti 17.1., ke 18.1. ja pe 20.1. klo 
10-15.  Mielenterveyden ensiapu® 2 "Haavoittuva 
mieli - tunnista ja tue" -koulutuksessa osallistuja saa 
tietoa yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä ja niiden 
oireista sekä valmiuksia tarjota apua ja ohjata hoitoon. 
(Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä olevalle.) Koulu-
tus sisältää oppikirjan sekä pientä välipalaa. Koulutus 
pidetään yhteistyössä Emyn ja Nicehearts ry:n Naapuri-
äitien kanssa. Koulutuksen kohderyhmänä on maahan 
muuttaneet naiset, mutta on avoin kaikille naisille. 
Koulutuspaikkana on Valtuustotalo, Espoonkatu 5. 
Ilmoittaudu koulutukseen to 13.1. mennessä Virpille 
p. 050 310 7981.  

Ajankohtaista

Tule mukaan kehittämään Emyä!

Startti Emyn vapaaehtoiseksi Villa Apteekissa ti 
24.1.  klo 16-17.30.  Startti Emyn vapaaehtoiseksi Villa 
Apteekissa ti 24.1. klo 16-17.30. Kiinnostaako sinua va-
paaehtoisena toimiminen, muttet tiedä mistä aloittaa? 
Tule Emyn vapaaehtoiskoulutukseen! Osoite: Pappilan-
tie 5. Ilmoittaudu mukaan ma 23.1. mennessä Vellossa 
tai Saaralle p. 050 312 5192.

Ratkaiskukeskeiseen lyhytterapiaan harjoitusasiak-
kaaksi. Katso sivulta 13 terapeuttiopskelijoiden esittely 
ja tarkemmat tiedot.

Jos tarvitset digitukea, voit osallistua Emyn tulevalle 
digitaito-kurssille, lisää tietoa ja ilmoittautusmisohjeet 
sivulla 4. 
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Avoimia vapaaehtoistehtäviä
• Meriemyn lauantaipäivystäjä klo 12-16
• Lilla Karyllin sunnuntaipäivystäjä klo 12-16
• Ryhmänohjaaja jalkapalloon, futsaliin, sählyyn tai 

sulkapalloon
• Avomielin-verkkoon Discordiin keskustelukaveriksi
• Pihatöitä Lilla Karyllissa
• Emyn toiminnan esittely esim. terveyskeskuksien ja 

psykiatrian poliklinikoiden auloissa yhdessä Emyn 
työntekijän kanssa

• Ruotsin tai venäjän kielen keskusteluryhmän        
ohjaaja

• Englannin kielen keskusteluryhmään ohjaajapariksi 
toisen vapaaehtoisen ohjaajan kanssa

• Toisen ohjaajan pariksi ahdistuneiden tukiryhmään
• Toisen ohjaajan pariksi masentuneiden tukiryh-

mään
• Ohjaaja hiihtotekniikan opastukseen                       

(yhden teemakerran ohjaus)
• Valokuvaaja Emyn arjen ja tapahtumien kuvaami-

seen

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

Kiinnostaako vapaaehtoistyö?

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

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

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

Kohtaamispaikka
Olotila!

Ohjaamotalon olotila 9.1. alkaen 
Valoemyn Olotila 11.1. alkaen

Tuu messiin! -toiminta 
nuorille aikuisille

Emyläisten runoja

Haluatko runosi, taidettasi tai muita luomuksiasi 
tiedotteeseen? 

Lähetä ne meille viimeistään 
edeltävän kuun 15. päivänä!

Talvi

Hiljaisuuden hetki,

hetki hiljaisuudessa.

Talvinen maisema,

on lunta ja pakkasta.

Savun sumuinen, hetki usvainen,

hetki hiljaisuuden.

Pakkasasteita nolla,

tähtiä ja tähtisadetta.

Anne Karhu
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Vello
Vello on palvelu, jonka kautta voit ilmoittautua 
mukaan Emyn ryhmiin ja muuhun toimintaan. Vellon 
käytössä saat apua työntekijöiltä, jos tarvitset!  Emyn 
Vello-listaukset löytyvät osoitteesta www.vello.fi/
emyry. 

Discord
Discordiin pääset mukaan helposti Emyn kotisivujen 
etusivulta, www.emy.fi! 

Zoom
Zoomin linkit löytyvät Emyn kotisivujen Ryhmätoi-
minta-sivuilta 
osoitteesta www.emy.fi/ryhmatoiminta.

Emyn etä- ja lähitoiminta Joulukuussa

Maanantai

Shakkikerho Villa Apteekissa klo 13-15, alkaa 2.1.  
Ryhmässä 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 kohtaamispaik-
kojen siisteydestä yhdessä. Ilmoittaudu mukaan päivän 
talkoisiin viimeistään klo 9 mennessä. 

• Lilla Karyllin talkoot arkisin kahdessa osassa: aa-
mupäivän talkoot (klo 9.30–13) alkavat yhteisellä 
kokouksella, jossa sovitaan aamupäivän työtehtä-
vät, mitä lounasta valmistetaan ja loppuvat yhtei-
seen ruokailuun. Iltapäivän talkoot (klo 12–15.30) 
alkavat ruokailulla ja jatkuvat siivous- ja kunnossa-
pitotehtävillä.Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla Karylliin              
p. 050 310 7985.

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

Sielunmaisemien maalarit Lilla Karyllissa                   
klo 17-19, alkaa 9.1. Emyn kuvataideryhmät ovat 
avoimia kaikille eikä taitovaatimuksia ole. Tervetuloa 
löytämään kuvataiteen ja värien ilo! Tiedustelut Virpiltä 
p. 050 310 7981.

Ystäväryhmät 9.1. alkaen. Ryhmä on tarkoitettu eri-
tyisesti yksinäisille tai sosiaalisesti eristäytyneille henki-
löille, jotka kaipaavat elämäänsä ihmisiä ja mielekästä 
tekemistä. 
• Me-talon ystäväryhmä                                                

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

• Raitin Pysäkin ystäväryhmä (täynnä)                                  
(Konstaapelinkatu 1) klo 15-16.30. 

Ohjaamotalon Olotila (18-32 v.) klo 
15-18, alkaa 9.1.  Ohjaamotalon Olo-
tilassa (Lintuvaarantie 2) voit pelailla 
pingistä, lautapelejä, nautiskella kahvista 
& teestä ja tutustua uusiin tyyppeihin! 
Olotilassa voit myös kysyä neuvoa Starttipisteen työn-
tekijöiltä klo 15-16. Tuu messiin! Lisätietoja Artulta 
p. 050 312 5193.

Nuorten aikuisten (18-32 v.) roperyh-
mä Discordissa klo 18.30-20.30, alkaa 
9.1.  Vampire: the Masquerade ryhmä on 
tällä hetkellä täysi, mutta jos roolipelit 
kiinnostavat olethan yhteydessä Arttuun 
p. 050 312 5193!

Tiistai

Emy-chat Tukinetissä klo 10-11.30., alkaa 3.1.  Kes-
kustelua mielen hyvinvoinnista ja arjen asioista. Keskus-
telu helpottaa. https://tukinet.net/

Talkoot. Lilla Karyllin talkoot arkisin kahdessa osassa: 
aamupäivän talkoot (klo 9.30–13) alkavat yhteisellä ko-
kouksella, jossa sovitaan aamupäivän työtehtävät, mitä 
lounasta valmistetaan ja loppuvat yhteiseen ruokai-
luun. Iltapäivän talkoot (klo 12–15.30) alkavat ruokailul-
la ja jatkuvat siivous- ja kunnossapitotehtävillä.
Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla Karylliin p. 050 310 7985.

Joogaa Lagstadin koulussa klo 17-18, alkaa 9.1. 
Emyn järjestämä jooga on kaikille sopivaa. Kevään 
aikana kokeilemme 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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Keskiviikko
Talkoot. Kokkaillaan ja huolehditaan 
kohtaamispaikkojen siisteydestä yhdessä. Ilmoittaudu 
mukaan päivän talkoisiin viimeistään klo 9 mennessä.

• Lilla Karyllin talkoot arkisin kahdessa osassa: aa-
mupäivän talkoot (klo 9.30–13) alkavat yhteisellä 
kokouksella, jossa sovitaan aamupäivän työtehtä-
vät, mitä lounasta valmistetaan ja loppuvat yhtei-
seen ruokailuun. Iltapäivän talkoot (klo 12–15.30) 
alkavat ruokailulla ja jatkuvat siivous- ja kunnossa-
pitotehtävillä.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. 11.1. alkaen. Ilmoittaudu 
mukaan Vellossa tai Helille p. 050 310 7987. 

Teatteriryhmä ESKO:ssa klo 14.30-16, alkaa 10.1.   
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-talossa 17.1. klo 16.30-18.30. 
Tule mukaan taiteilemaan! Nuorten ai-
kuisten taideryhmä kokoontuu kevätkau-
della kerran kuussa: 17.1., 14.2., 14.3., 11.4. ja 16.5. Paik-
ka: 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, alkaa 
10.1. Emyn kuvataideryhmät ovat avoimia kaikille eikä 
taitovaatimuksia ole. Tervetuloa löytämään kuvataiteen 
ja värien ilo! Tiedustelut Virpiltä p. 050 310 7981.

Porinaporukka Valoemyssä klo 10-11.30, alkaa 10.1. 
Porinaporukat ovat alueen ikääntyneille tarkoitettuja 
kohtaamispaikkoja, joissa vietetään aikaa kahvitellen, 
rupatellen ja ryhmän itsensä suunnitteleman ohjelman 
merkeissä. Tervetuloa mukaan!

Keilausta Tapiolan keilahallissa 24.1. klo 14-15.
Alkuvuoden keilauskerrat: 24.1., 21.2. ja 21.3. Ilmoittau-
du Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

Nuorten aikuisten (18-32 v.) kuntosa-
liryhmä Leppävaarassa (Veräjäpellon-
katu 6) klo 16-17, 10.1. alkaen.  Tule 
mukaan treenaamaan hyvässä porukas-
sa, hyvällä mielellä ja itsellesi sopivalla sykkeellä! Salilla 
voit kysyä neuvoa tai tehdä omaa ohjelmaasi. Lopuksi 
tehdään yhteinen jumppa johon voi tulla mukaan jos 
haluaa. Lisätietoja Artulta p. 050 312 5193. 

Valoemyn ystäväryhmä klo 13.30-15, alkaa 11.1.  
Ryhmä on tarkoitettu yksinäisille tai sosiaalisesti eris-
täytyneille, jotka kaipaavat elämäänsä ihmisiä ja miele-
kästä tekemistä. Tiedustelut Heliltä p. 050 310 7987.

Keskusteluryhmä kaksisuuntaista mielialahäiriötä 
sairastaville Lilla Karyllissa parillisina viikkoina klo 
18-19.30, alkaa 10.1. Ryhmä kokoontuu luottamuk-
sellisesti keskinäisen vertaistuen ja keskustelun äärellä. 
Tiedustelut Virpiltä p. 050 310 7981.

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

Itämaista tanssia Lagstadin koulussa klo 18-19, al-
kaa 10.1. Itämaista tanssia tanssitaan naisten kesken. 
Mukaan tarvitset sisäkengät tai sukat sekä rennot vaat-
teet. Ohjaajana Heta. Tiedustelut Virpiltä 
p. 050 310 7981.

Askartelupaja Lilla Karyllissa klo 13.30-15.30, alkaa 
11.1. Askarrellaan eri teemoista ja materiaaleista. Lisä-
tietoja Saaralta p. 050 312 5192.

Tukiryhmä ahdistuneille Villa Apteekissa ti klo 
16-17.30, alkaa 31.1. Uusi ryhmä! Vertaistuellista 
keskustelua ja keinoja ahdistuksen hallintaan. Paritto-
mina viikkoina: 31.1., 14.2., 28.2., 14.3. ja 28.3. Ohjaajina 
vapaaehtoinen Suvi ja Emystä Virpi. 
Lisätietoja p. 050 310 7981.
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  Torstai

Nuorten aikuisten (18-32 v.) Olotila 
Valoemyssä klo 15-19, alkaa 12.1.  
Olotiloissa tarjolla erilaisia pelejä, perin-
teisistä lautapeleistä konsolipeleihin ja 
VR-peleihin. Tarjolla kahvia ja teetä, uusia tyyppejä ja 
hyvää meininkiä, tuu messiin! Tammikuun Olotilojen 
kokkailukerta on 19.1. ja etsivät jalkautuvat 26.1. Lisä-
tietoja Artulta p. 050 312 5193.

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

Keskusteleva teehetki Lilla Karyllissa klo 16.30-18, 
alkaa 4.1. Keskustelemme vaihtuvista teemoista. Ter-
vetuloa mukaan ryhmään! Mukana Merja. 

Nuorten aikuisten (18-32 v.) Peliryhmä 
Discordissa klo 16-18, alkaa 11.1.  Tuu 
megeen pelailemaan ja keskustelemaan 
Discordiin aina keskiviikkoisin! Pelit 
vaihtelevat eikä ole mikään pakko pelata vaan voi tulla 
vaan jutskailemaan ja kattomaan jonkun striimiä. Lisä-
tietoja Artulta p. 050 312 5193 tai Discordista. 

Nuorten aikuisten (18-32 v.) Olotila 
Valoemyssä klo 16-20, alkaa 11.1.  
Olotiloissa tarjolla erilaisia pelejä, perin-
teisistä lautapeleistä konsolipeleihin ja 
VR-peleihin. Tarjolla kahvia ja teetä, uusia 
tyyppejä ja hyvää meininkiä, tuu messiin! Tammikuun 
Olotilojen leffailta on 11.1. klo 18 alkaen. Lisätietoja 
Artulta p. 050 312 5193.

Futsalia Storängenin koulussa klo 17-18, alkaa 11.1. 
Rehtorinkuja 4. Tiedustelut Kaidelta 
p. 050 552 1049.

Toimintaryhmä Lilla Karyllissa klo 13.30-15, alkaa 
12.1. Kaikille avoin toiminnallinen ryhmä. Ryhmässä 
on vaihtelevaa tekemistä, ja samalla voimme tutustua 
toisiimme.  
12.1. Talviolympialaiset (huonolla säällä sisäpelejä)   
19.1. Terveelliset hampurilaiset 
26.1. Raaputustaide 
2.2.  Helppoa makramea 
Ilmoittaudu 19.1. terveelliset hampurilaiset- kerralle 
viimeistään 17.1. Vellossa tai Hellille p. 050 310 7987 ja 
ilmoita mahdolliset ruokarajoitteesi.

Tukiryhmä masentuneille Lilla Karyllissa parittomi-
na viikkoina klo 17-18.30, alkaa 5.1. Keskustelua,
tukea ja selviytymiskeinojen jakamista. Ryhmää ohjaa
vertaisohjaaja Maaret. Lisätietoja Virpiltä
p. 050 310 7981.

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

Nuorten aikuisten (18-32 v.) liikuntaryhmä Va-
loemyssä klo 14.30-15.30, alkaa 11.1.   Liikunta-
ryhmässä käydään kävelyillä, venytellään tai tehdään 
muita liikunnallisia juttuja! Tammikuussa liikutaan 
seuraavasti:  
11.1. Käydään reippailemassa (toivottavasti) ihanan 
lumisissa Keskuspuiston maisemissa.
18.1. Venytellään koko kroppa auki.
25.1. Lähdetään etsimään geokätköjä lähimaastosta.
Kysy lisää Artulta p. 050 312 5193. 

Leivontaryhmä Valoemyssä 12.1. klo 11-
14. Leivotaan yhdessä suolaista ja makeaa! 
Ryhmä kokoontuu kerran kuussa. Tulevia 
ryhmäkertoja keväälle: 12.1, 9.2., 9.3. 11-14. 
Ilmoittaudu 12.1. kertaa varten ma 9.1. men-
nessä Vellossa tai Helille p. 050 310 7987, kerro samalla 
ruokarajoitteesi.

Meren ja taivaan välillä Meriemyssä parillisina 
viikkoina klo 13-15, alkaa 12.1.  Tervetuloa keskuste-
lemaan kaikesta maan ja taivaan välillä Espoonlahden 
seurakunnan diakonin Taina Leinosen ohjauksella. 
Lisätietoja Eevalta p. 050 310 7984.

Talkoot. Lilla Karyllin talkoot arkisin kahdessa osassa: 
aamupäivän talkoot (klo 9.30–13) alkavat yhteisellä ko-
kouksella, jossa sovitaan aamupäivän työtehtävät, mitä 
lounasta valmistetaan ja loppuvat yhteiseen ruokai-
luun. Iltapäivän talkoot (klo 12–15.30) alkavat ruokailul-
la ja jatkuvat siivous- ja kunnossapitotehtävillä.
Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla Karylliin p. 050 310 7985.



11

Perjantai
ei 6.1.

Kävelyä Lilla Karyllista klo 14.30-15.30, alkaa 13.1. 
Kävelyä ja juttelua. Lisätietoja Heliltä p. 050 310 7987.

Lauantai

Karaoke Meriemyssä pe 3.2. klo 13-15. 
Aavan meren tuolla puolen jossakin on... 
karaokea Meriemyssä! Tule laulamaan tai 
kuuntelemaan. Karaoke-emäntänä Tiia.
Lisätietoja Tiialta p. 050 310 7986.

Emyn kuukausikokous Meriemyssä 7.1. Klo 13-14.  
Suunnittelemme yhdistyksen toimintaa, sekä käymme 
läpi retkitoiveita ja aloitteita. Ideoita ja aloitteita voi 
esittää kohtaamispaikkojen aloitelaatikoihin tai s-pos-
titse: aloite@emy.fi. Lisätietoja Virpiltä p. 050 310 7981. 

Kuntosali Kannusillanmäen väestönsuojassa klo 
16-17, alkaa 13.1. Emyn kuntosalivuoro on Kannusil-
lanmäen väestönsuojan kuntosalissa. Salilla treenataan 
mukavassa seurassa. Tiedustelut Heliltä 
p. 050 310 7987.

Emyn etä- ja lähitoiminta Joulukuussa

Joogaa Eskossa ja etänä klo 14.30-15.45, alkaa 
13.1. 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, alkaa 13.1. 
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, alkaa 13.1. 
Emyn bänditaitoryhmä kokoontuu soittamaan Lilla 
Karyllin yläkerran musiikkihuoneessa musiikkipedago-
gi Sarin ohjauksella. Tule rohkeasti mukaan ryhmään! 
ilmoittaudu Vellossa tai Lilla Karylliin p. 050 310 7985.

Nuorten aikuisten (18-32 v.) Olotila 
Valoemyssä klo 15-19, alkaa 13.1.  
Olotiloissa tarjolla erilaisia pelejä, perin-
teisistä lautapeleistä konsolipeleihin ja 
VR-peleihin. Tarjolla kahvia ja teetä, uusia 
tyyppejä ja hyvää meininkiä, tuu messiin! Lisätietoja 
Artulta p. 050 312 5193.

Jalkapalloa Laaksolahden hallissa klo 15-16, al-
kaa 13.1. Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana on 
hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet taidoista riippumatta 
mukaan pelaamaan! Tiedustelut Kaidelta 
p. 050 552 1049.

Kaikukorttiryhmä Meriemyssä 7.1. klo 14-15. Tutus-
tumme kuluvan kuukauden Kaikukortti-taphtumiin. 
Samalla on mahdollisuus löytää kulttuurikaveri ja sopia 
yhteisretkistä kulttuurikohteisiin. Joulukuussa ei ole 
ryhmää. Tiedustelut Virpiltä p. 050 310 7981.

Joogatyöpaja Valoemyssä + etänä su 22.1. klo 
13.30-16. Työpajassa tehdään jooga-, rentoutus- ja me-
ditaatioharjoituksia leppoisaan tahtiin eri joogatyyleillä. 
Tammikuun teemana on "sydäntalven joogaa". Ryh-
mään on mahdollista osallistua myös etänä Avomielin-
verkossa Discordissa, Joogatyöpaja-puhekanavalla. 
Ilmoittaudu lähiryhmään Vellossa tai Virpille 
p. 050 310 7981.

Sunnuntai

Talkoot. Kokkaillaan ja huolehditaan kohtaamispaik-
kojen siisteydestä yhdessä. Ilmoittaudu mukaan päivän 
talkoisiin viimeistään klo 9 mennessä. 

• Lilla Karyllin talkoot arkisin kahdessa osassa: aa-
mupäivän talkoot (klo 9.30–13) alkavat yhteisellä 
kokouksella, jossa sovitaan aamupäivän työtehtä-
vät, mitä lounasta valmistetaan ja loppuvat yhtei-
seen ruokailuun. Iltapäivän talkoot (klo 12–15.30) 
alkavat ruokailulla ja jatkuvat siivous- ja kunnossa-
pitotehtävillä.Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla Karylliin              
p. 050 310 7985.

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

Moikka!

 
Täällä kirjoittelee Sandra, media-alan viimeisen vuo-
den opiskelija. Aloitan Emyssä tammikuussa kolmen 
kuukauden pituisen harjoittelun, jossa tulen tekemään 
markkinointiin liittyviä työtehtäviä. 

Vapaa-ajalla tykkään viettää aikaa ystävien kanssa, liik-
kua luonnossa, kierrellä kirpputoreilla ja käydä treenaa-
massa kuntosalilla. 

Odotan harjoittelua innolla!

Hyvää alkanutta vuotta, harjoittelija täällä... 

Moikka vaan ja hyvää alkanutta vuotta 2023! Olen 
teidän ilonanne ja apunanne ainakin tämän alkaneen 
vuoden alun aikana. Olen tosiaan TOP-harjoittelussa (eli 
työharjoittelussa) Omnian media-alan, kuvallisen ilmai-
sun toteuttajan -linjalta, Kirkkokadun Omniasta.  

Nimeni on Tommy Metsälä ja sainkin ilokseni olla mu-
kana ryhmätoiminnassa ja muutenkin apuna asioissa 
missä nyt tarvitaan. Ajattelinkin jotain kuvalliseen ilmai-
suun liittyvää ryhmätoimintaa ja jotain kivaa puuhaste-
lua nyt näin aluksi. 

Minulla on kokemusta juuri asiakaspalvelusta ja koulu-
jakin olen saanut käydä esim. yo-tutkinto, 
ja tämä loppusuoralla oleva kuvallisen ilmaisun toteut-
tajan tehtävät. Sekä olen käynyt puualan artesaanin 
tutkinnon.   

Autan mielelläni asioissa mitä on mielen päällä, joten 
älkää epäröikö tulla vetämään hihasta. Tietenkin olen 
vielä harjoittelija, joten katsotaan sitten yhdessä mitä 
tarve vaatii. 
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Hei,
 
Olemme kaksi ratkaisukeskeistä lyhytterapeuttiopis-
kelijaa ja etsimme työharjoittelua varten asiakkaita. 
Vastaanotamme asiakkaita maksutta Espoon mielen-
terveysyhdistyksen tiloissa Meriemyssä, osoitteessa 
Merenkäynti 3, Kivenlahti. 
 
Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä, 
vahvuuksiin keskittyvää terapiaa, jossa painopiste on 
nykyhetkessä ja tulevaisuudessa, mutta joskus voi olla 
myös tarpeen pysähtyä jo kuljetun matkan äärelle. Rat-
kaisukeskeiselle suuntaukselle on ominaista keskittyä 
yksilön vahvuuksiin sekä tunnistaa ja lisätä niitä asioita, 
jotka ovat hyvin. 
 
Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii erinomaisesti 
erilaisiin mieltä askarruttavien asioiden käsittelyyn, 
esimerkiksi erilaisiin elämän kriisitilanteisiin tai muihin 
elämän solmukohtiin, joihin kaipaat apua, tukea tai 
uusia näkökulmia. Lyhytterapia mukautuu yksilöllisten 
tarpeiden mukaan kestoltaan ja sisällöltään. Tapaamis-
kertoja on yleensä 1-20 asiakkaan tarpeen mukaan. 

Terhi on työskennellyt yli 10 vuotta henkilöstöalan 
tehtävissä erilaisissa työyhteisöissä. Työhön on kuulu-
nut mm. työhyvinvoinnin edistäminen sekä johtaminen 
erilaisissa muutostilanteissa. Terhi on tukenut työyhtei-
söjä myös työkulttuurin ja johtamisen kehittämisessä 
sekä toiminut coachina, esihenkilönä ja riitatilanteiden 
sovittelijana. Työn ohessa Terhi on opiskellut psyko-
logiaa Helsingin yliopistossa. Jos haluaisit keskustella 
Terhin kanssa, olethan yhteydessä p. 041 319 8139 tai 
sähköpostitse osoitteeseen ihmisen.kokoinen@gmail.
com. 

Olemme työmme kautta saaneet kokemusta ihmisten 
kohtaamisista eri elämäntilanteissa ja meille onkin 
tärkeää kohtadata ihminen ihmisenä. Nyt meillä on 
tarkoitus harjoitella ratkaisukeskeistä lähestymistapaa 
tulevina terapeutteina. 

Ota rohkeasti yhteyttä!

Jaana on toiminut 16 vuoden ajan kehitysvammapsy-
kiatriassa hoitajana, esihenkilönä, kehittämis- ja koulut-
tamistehtävissä sekä lastensuojelussa. Jaana on työs-
kennellyt paljon eri tavalla kriisiytyneidentilanteiden 
parissa, erilaisten ihmisten ja perheiden kanssa. Koulu-
tukseltaan Jaana on sosionomi-yamk, ja lisäkouluttau-
tunut psyykkisen voinnin arviointiin ja tukemiseen sekä 
autismikirjon ja tunne-elämän parissa työskentelyyn. 
Jos haluaisit keskustella Jaanan kanssa, olethan yhte-
ydessä p. 041 314 7890 tai sähköpostitse osoitteeseen 
uusia.nakokulmia@gmail.com. 

Lyhytterapiaan 
harjoitusasiakkaaksi?
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Emyn yhteistyökumppanien toimintaa

 Tukea seurakunnista
Kaipaatko tukea elämäntilanteessasi?
Älä jää yksin. Voit ottaa yhteyttä seurakunnan työn-
tekijöihin, kun tunnet tarvitsevasi kahdenkeskistä, 
luottamuksellista keskustelua ja muuta tukea. Sinun 
henkilökohtaisissa asioissasi kirkon työntekijöitä sitoo 
ehdoton vaitiolovelvollisuus.
www.espoonseurakunnat.fi/apua-ja-tukea

Ibland kan vardagen kännas tung och det kan vara 
bra att få tala med någon på sitt egna modersmål. 
Då kan du kontakta Esbo svenska församlings diako-
narbetare för en pratstund. 
Du kan ringa tf 050 432 4323 eller skicka e-post nina.
wallenius@evl.fi. Vi hörs! Mvh Nina Wallenius

 Esbo svenska församling

Raitin Pysäkki on avoinna arkisin 
2.1. alkaen ma-pe klo 9.00–13.00.  
Keskiviikkoisin 9.00-14.00.

Kahvila on avoinna päivittäin 
ja puuroa on tarjolla kahtena 
päivänä viikossa, maanantaisin 
ja perjantaisin. Lounas on tarjolla 
keskiviikkoisin klo 12.00. Ruoka 
jakelua on lähes päivittäin. 

Raitin Pysäkki Espoon Leppävaarassa on kaikille 
avoin matalankynnyksen olotila, piipahtamispaikka, 
lukusali, askartelupaikka ja paljon muuta. Jo ystävien 
tapaaminen, sosiaaliset siteet ja yhdessä oleskelu 
tekevät päivän valoisammaksi. 

Iltaisin ja viikonloppuisin Raitin Pysäkillä kokoontuu 
erilaisia ryhmiä, järjestetään luen-
toja, kursseja ja muita tilaisuuk-
sia. Näistä saat tarkemmat tiedot 
Pysäkiltä. 

Käyntiosoite Konstaapelinkatu 1, Leppävaara

Postiosoite Timpurinkuja 2, 02650 Espoo 

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

Naapuruustalo on avoin-
na 9.1. alkaen  ma–to klo 10–16 ja 
pe klo 10-15. Lounasta on tarjolla 
joka toinen keskiviikko, kahvia sekä 
pullaa ja pasteijoita tarjoamme päivittäin edulliseen 
hintaan (kahvi 50 snt, pulla 50 snt ja pasteija 1 €). Lou-
nastarjoilusta tiedotamme facebookissa. Tervetuloa!

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

 Raitin Pysäkki

 Naapuruustalo Matinkylä
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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

Tiina Pajula puh. 050 310 7982 tiina.pajula@emy.fi



Pappilantie 7
02770 Espoo


