
EMY-tiedote 5/2022
Toukokuuwww.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 
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
Järjestötyöntekijä Jouni Laakkonen
 

Muistathan, että Emyn työntekijöille saa soittaa, jos 
yhtään tuntuu siltä! Olemme täällä sinua varten!

Huomiothan kohtaamispaikkojen uudet puhelinnumerot!
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Emyn kuulumisia
2.5. Taide VAU! kohtaamistaideryhmän 

näyttelyn avajaiset Lilla Karyllissa

2.5. Piirtämistä musiikin kanssa
Lilla Karyllissa

4.5. Draamaryhmä alkaa Villa Apteekissa

6.5. & 20.5. Arjen digitaitoja yhdessä pelaten
Meriemyssä

11.5. Avomielin keilaturnaus Tikkurilassa

11.5. Lippulaivakierros Meriemystä

16.5. Kalastusryhmä Lilla Karyllissa

17.5. Teatteriyhmän päätösesitys 
Studio ESKO:ssa

18.5. Selvästi kivaa! Pappilantiellä

22.5. Joogatyöpaja Valoemyssä                    
ja Zoomissa

24.5. Startti Emyn vapaaehtoiseksi 
Villa Apteekissa

25.5. Retki Porvooseen

29.5. Taidetyöpaja Valoemyssä

2.6. Kesäretki Isoon Vasikkasaareen

EMY-tiedote 5/2022
Palaute: tiedote@emy.fi p. 050 310 7987
Julkaisija: Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Y-tunnus: 0678820-6
EMY ry, Pappilantie 7, 02770 Espoo espoonmielenter-
veys@emy.fi. EMY-tiedote
julkaistaan internet-osoitteessa 
www.emy.fi/emy-tiedote
Emyn löydät myös Facebookista ja Instagramista!
Vastaava toimittaja:  Arttu Pöyhtäri, 
Painopaikka: Picaset Oy, Helsinki
Tilaushinta: Emy ry:n jäsenmaksu, 23 €/kalenterivuo-
si. Ilmestyminen: Kuukauden alussa, 12 krt/vuosi.
Aineisto on tervetullutta! Aineisto tulee toimittaa 
edeltävän kuukauden puoliväliin mennessä sähkö-
postitse tiedote@emy.fi tai postitse Valoemyyn.
Kansi: Kirsi Koivula
Lähetä aloitteesi, toiveesi tai ideasi Emylle
emy.fi -sivujen aloitelomakkeella tai aloite@emy.fi

Toukokuun tärpit

Toukokuussa Emyssä alkaa tuttu keväthulina. Retkiä 
tehdään ympäriinsä, uusia ryhmiä alkaa ja tapahtumia 
järjestetään! Ilmat ovat tätä kirjoittaessa täällä huhti-
kuun puolella jo nyt melkoisen lämpimiä, joten toivot-
tavasti myös siellä tulevaisuudessa, sinun tätä lukiessa. 
Varma kevään ja kesän merkki on myös Emyn puutar-
hatoiminnan käynnistyminen, josta löydät lisää tietoa 
sivulta 12. 

Mainitsemani retket löytyvät seuraavalta aukeamalta, 
mutta tässä voin jo paljastaa että tulossa on kaupunki-
matkailua Porvooseen, kierrosta uudessa espoolaisessa 
kauppakeskuksessa, Avomielin keilaturnausta ja ens 
kuun alussa lähdemme erääseen usealle emyläiselle tu-
tuksi tulleseen saareen piknikille. 

Työntekijämme Saara Paulasalo siirtyy myös toukokuun 
alusta toisiin tehtäviin, kiitos Saara sinulle näistä kuu-
kausista ja onnea tuleviin haasteisiin! Kenttä on pieni 
joten kenties vielä törmäämme. 

Emyn työntekijät aloittavat toukokuussa myös leikki-
mielisen Kilometrikisan, jonka tarkoituksena olisi kan-
nustaa meitä pyöräilemään töihin mahdollisimman 
usein. Itse pidän tätä kivana lisämotivaattorina pyörän 
valitsemiseen aamulla ja uskon että moni muukin meis-
tä. Emy voittoon!

Hauskaa alkavaa kevättä ja kesää ja törmäillään Emyssä!

Arttu
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Ajankohtaista

Piirtämistä musiikin kanssa Lilla Karyllissa ma 2.5. 
klo 14-15.30. Tule mukaan piirtämään musiikin he-
rättämiä tunteita. Ryhmässä piirretään ja kuunnellaan 
erilaisia musiikkikappaleita. Mukana opiskelija Kia.

Meriemyn kesäaukiolo 1.5.-30.8. klo 9-15! Meriemy 
siirtyy jo toukokuussa uuteen kesäaukioloaikaan. 
Tarkemmat yksityiskohdat viereisellä sivulla.

Draamaryhmä Villa Apteekissa ke 4.5. 
klo 16.30-18.30. Tule leikkimään naurua ja 
ryhmähenkeä tuovia draamaleikkejä. Näyt-
telemisen taitoja tai aikaisempaa kokemus-
ta ei tarvita. Anna itsellesi lupa hassutella ja 
heittäytyä, ja unohda hetkeksi arjen asiat. Paikka: Villa 
Apteekki, 2. krs., Pappilantie 5. 

Arjen digitaitoja yhdessä pelaten Merie-
myssä pe 6.5. ja 20.5. klo 13-14.30  Harjoit-
telemme älypuhelimen käyttöä Digitaidot-
peliä pelaamalla. Harjoittelua ohjaavat Emyn 
omat digikaverit ja Emyn työntekijä. 

Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutus Valoemyssä 
14.5. ja 21.5. klo 10-17. MTEA 2 "Haavoittuva mieli 
- tunnista ja tue" -koulutuksessa osallistuja saa tietoa 
yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä ja niiden oireis-
ta sekä valmiuksia tarjota apua ja ohjata hoitoon. Hae 
mukaan 11.5. mennessä Vellon kautta tai soittamalla 
Virpille p. 050 310 7981. 

Selvästi kivaa ke 18.5. klo 10-14 Lilla Karyllin ja Villa 
Apteekin piha-alueella. Pappilantien toimijoiden 
yhteinen maksuton kevättapahtuma tarjoilee kivan 
kattauksen ohjelmaa, musiikkia, makkaraa ja arpajaiset. 
Tule mukaan!

Kalastusryhmä Villa Apteekissa ma 16.5. 
klo 15-16. Tule tutustumaan jigikalastuk-
sen saloihin! Katsomme jigikalastusvideon 
ja keskustelemme aiheesta. Paikka Villa Ap-
teekki (Pappilantie 5, 2. krs). Ohjaajana Tomi. 

Taidetyöpaja Valoemyssä su 29.5. klo 10-14.  Taide-
työpajassa työskennellään taiteen eri muotojen kanssa 
erilaisista teemoista inspiroituen. Mielikuvitusta ja 
luovuutta herätellään kokeilemalla luovia itseilmaisu-
keinoja piirtämisestä maalaamiseen ja kirjoittamisesta 
muovailemiseen.  Taidetyöskentely mahdollistaa omien 
ajatusten ja tunteiden äärelle pysähtymisen ja niiden 
näkyväksi tekemisen. Luovan itseilmaisun kautta voi 
kokea yllättäviäkin oivalluksia ja löytää uusia voimava-
roja sekä iloa ja merkityksellisyyttä omaan elämään. Mi-
tään ei tarvitse osata, eikä sinulla tarvitse olla aiempaa 
kokemusta taidetyöskentelystä. Tule juuri sellaisena 
kuin olet! Ryhmää ohjaa sanataideohjaaja, kohtaamis-
taiteen ohjaaja ja ekspressiivisen taideterapian opis-
kelija Emilia Lindroos. Ilmoittaudu viimeistään pe 27.5. 
Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

Taide VAU! Kohtaamistaideryhmän 2. 
taidenäyttelyn avajaiset Lilla Karyllissa 
2.5. klo 13. Avajaisissa tarjoilu. Taidenäytte-
ly pystytetään ryhmäläisten kesken 2.5. klo 
11 alkaen.

Teatteriyhmän päätösesitys 17.5. klo 14 Stu-
dio ESKO:ssa. Emyn teatteriryhmä tutkii klas-
sikkosadusta tutun henkilön aikuisiän seikkai-
luja. Kuka on Peppi, ja millaisiin kommelluksiin 
aikuisena joutuukaan. Luvassa on mm. apinaongelmia, 
sammakkoja ja deittisovelluksia.  Esitystä ovat tervetul-
leet katsomaan ystävät, läheiset, emyläiset ja eskolaiset! 
Esitys on Studio ESKO:ssa, Pappilantie 2. Esityksen arvi-
oitu kesto on n. 30-40 minuuttia. 

Joogatyöpaja Valoemyssä + Zoomissa su 22.5. klo 
14-17. Joogatyöpajassa tehdään jooga-, rentoutus- ja 
meditaatioharjoituksia leppoisaan tahtiin. Teemana ay-
urveda. Ota mukaan oma alusta tai pyyhe/viltti. Ryh-
mään on mahdollista osallistua myös etänä Zoomin 
kautta. Ilmoittautuminen lähiryhmään Vellossa tai Vir-
pille p. 050 310 7981.

Uusia ryhmiä toukokuussa

Työpajoja tarjolla
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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 keskustelukave-

riksi
• Pihatöitä Lilla Karyllissa
Tai joku muu sinua kiinnostava tehtävä! 

Kannettava tietokone lainaan Emystä?
Emystä voit saada läppärin lainaksi sekä vapaaehtoiselta 
opastusta laitteiden käyttöön. Tiedustelut: Kaj Järvisalo 
kaj.jarvisalo@emy.fi tai p. 050 552 1049.

Emyn kuukausikokous Meriemyssä la 11.6. klo 13-
14. Suunnittelemme yhdistyksen toimintaa, sekä käym-
me läpi retkitoiveita ja aloitteita. Ideoita ja aloitteita voi 
esittää kohtaamispaikkojen aloitelaatikoihin tai s-postit-
se: aloite@emy.fi. Lisätietoja Virpiltä p. 050 310 7981.
Kaikukorttiryhmä heti kuukausikokouksen jälkeen 
Meriemyssä klo 14-15!

Talkoot
Ei 26.5.!

• Lilla Karyllin talkoot kahdessa osassa:
aamupäivän talkoot klo 9.30–13
iltapäivän talkoot klo 12–15.30
Iltapäivän talkoot alkavat ruokailulla ja jatkuvat 
siivous- ja kunnossapitotehtävillä. 

• Meriemyssä ma, ke ja pe klo 10-13 
• Valoemyssä ke klo 10-13 

Ilmoittaudu talkoisiin Vellossa tai soita kohtaamispaikan 
puhelimeen (Lilla Karyll p. 050 310 7985,  Meriemy p. 050 
471 7774, Valoemy 050 312 5193). Tulethan talkoisiin 
vain terveenä. 

Kohtaamispaikat
Ei 26.5.!

• Lilla Karyll on auki arkisin klo 9-16.30. 
• Meriemy on kesä-aikana auki arkisin klo 9-15. 
• Valoemyssä on avoimet ovet ma, to ja pe klo 10-14. 

Kohtaamispaikkojen viikonloppupäivystykset ovat 
palanneet kuvioihin.

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

Varmista aina kohtaamispaikkaan soittamalla että 
päivystäjä on paikalla!

Startti Emyn vapaaehtoiseksi Villa Apteekissa ti 
24.5. klo 16-17.30 Kiinnostaako sinua vapaaehtoisena 
toimiminen, muttet tiedä mistä aloittaa? Tule Emyn 
vapaaehtoiskoulutukseen! Osoite: Pappilantie 5. Ilmoit-
taudu mukaan ma 23.5. mennessä Vellossa tai Saaralle 
p. 050 312 5192.

Tule mukaan kehittämään Emyä!

Kiinnostaako vapaaehtoistyö?

Emy mahdollistaa!

Retkiä tulossa!

Kesäretki Isoon Vasikkasaareen to 2.6. 
Tule avaamaan kesäkausi Isossa Vasikkasaa-
ressa ja virkistäytymään muiden yhteisöjen 
kanssa! Kesäretki on maksuton ja tarkoitettu 
järjestö- ja vapaaehtoistoimijoille, järjestö-
jen jäsenille, kävijöille ja vapaaehtoisille sekä järjestö-
toiminnasta kiinnostuneille henkilöille. Ohjelmassa on 
jumppaa sekä kesäpelejä ja -leikkejä. Ota mukaan omat 
eväät. Alueella on grillausmahdollisuus ja vesipisteitä. 
Nurmialueelta löytyy infopiste, josta saat tarkempaa 
tietoa päivän ohjelmasta. Isoon Vasikkasaareen lähde-
tään laivalla Nokkalan venesatamasta, Nokkalanniemi 
2, Espoo. Lähdöt ovat kolmessa erässä: meno-paluu klo 
9-14, 9.30-14.30 tai 10-15. Valitse laivasi lähtö-paluuaika 
ilmoittautumisen yhteydessä. Saari on esteetön huo-
mioiden saaristo- ja sääolosuhteet. Kesäretken järjes-
täjätahot ovat HyTe ry, Espoon kaupunki - Elinvoiman 
tulosalue, Päivänselvä ry ja Espoon mielenterveysyhdis-
tys EMY ry. Ilmoittautumiset Vellossa tai Virpille 
p. 050 310 7981 ke 25.5. mennessä. 

Retki Porvooseen ke 25.5.  Tervetuloa 
Emyn retkelle Porvooseen! Bussikuljetus 
Lilla Karyllista klo 9.45. Lounas Ravintola 
Seireenissä klo 11. Ruokailun jälkeen tu-
tustumme Porvoon vanhaan kaupunkiin ja 
käymme Porvoon museon Holmin talossa sekä Vanhas-
sa raatihuoneessa. Päivän päätteeksi vierailemme Brun-
gergin uudessa tehtaanmyymälässä, jossa pääsemme 
seuraamaan artesaanisuklaan valmistusta. Paluu n. klo 
16 Lilla Karylliin. Retken omavastuu 15 €. Sitovat ilmoit-
tautumiset 16.5. mennessä Velloon tai Virpille 
p. 050 310 7981.

Avomielin keilaturnaus 11.5. Tervetuloa Avomielin-
yhdistysten keilaturnaukseen! Turnaus järjestetään ke 
11.5. klo 13-15 Tikkurilan keilahallilla. Yhteislähtö Lilla 
Karyllista klo 11. Joukkueeseen mahtuu 5 pelaajaa, 
samoin kannustusjoukkoihin. Hyvät Tuulet tarjoaa pelin 
jälkeen kahvit ja sämpylät. Muista mainita mahdolliset 
ruoka-allergiat ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittau-
tumiset ti 3.5. mennessä Velloon tai Virpille 
p. 050 310 7981.

Lippulaivakierros Meriemystä ke 11.5. klo 12.30-16 
Tule retkelle tutustumaan uuteen Lippulaivan kaup-
pakeskukseen! Lähdetään Meriemystä klo 12.30 ja 
kävellään Lippulaivaan. Kierrellään kauppakeskuksessa 
ja noin klo 13.30 kirjastolainen esittelee meille kirjaston 
monipuolisia toimintoja. Lopuksi keitetään kahvit ja 
paistetaan pullat kirjaston yhteisökeittiössä. Ilmoittau-
tuminen Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.
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Lisätietoja ryhmistä ja nuorten toiminnasta voi kysellä 
aina kun siltä tuntuu!
Arttu Pöyhtäri // p. 050 312 5193
arttu.poyhtari@emy.fi // arttumessis#7884

Ryhmätoimintaa 
Toukokuussa!

Pensseleitä & Pikseleitä Discordissa torstai-
sin klo 18-20. Etätaidetuokio Discordissa leppoisalla 
mielellä ja vaihtuvilla aiheilla. Välineiksi riittää kynä ja 
paperi, ja digitaalinenkin taiteilu onnistuu. Voit myös 
tulla mukaan työstämään omia piirroksiasi tai vain 
jutustelemaan & hengaamaan mukavassa porukassa. 

Olotilassa voit pelailla, hengailla, tutustua uu-
siin ihmisiin, tulla tekemään kouluhommia tai muita 
prokkiksia. Valoemystä löytyy erilaisia pelikonsoleita 
ja lautapelejä, voit myös tuoda omiasi. Olotilassa saa 
myös järjestellä erilaisia omia vapaaehtoisjuttuja! 
19.5. kokkailua!
• Keskiviikon Olotila 16-20
• Torstain Olotila 15-19 EI 26.5.!
• Perjantain Olotila 15-19 

Escape from Tarkov -ryhmä keskiviikkoisin 
Discordissa klo 15-17. Mukaan voi tulla keskustele-
maan myös mistä haluaa, pelailla mitä haluaa.Lisätie-
toja Artulta tai Discordista.

Keskiviikko

Torstai 
Ei ryhmiä tai Olotilaa 26.5.!

Kohtaamispaikka
Olotila!

Tuu messiin! -toiminta 
nuorille aikuisille

Olotila Ohjaamotalolla Leppävaarassa (Lintu-
vaarantie 2) klo 15-18. Olotila laajenee Lepuskiin! Emy 
ja Ohjaamotalo vetävät Olotiloja myös Starttipisteel-
lä, tuu megeen! Lisätietoja Artulta. 

Roperyhmä Tuu messiin -roperyhmissä pelataan 
joko piiiitkiä kampanjoita tai muutaman kerran one-
shotteja. Roperyhmiä voi satunnaisesti olla myös per-
jantain Olotiloissa! Lisätietoja Artulta ja Discordista! 

Messissä-kuoro Valoemyssä. Jos et osaa laulaa, 
tuu messiin! Kuorossa harjoitellaan käyttämään ääntä 
ja lauletaan erilaisia biisejä omaksi iloksi. Hae mukaan 
Artun kautta.

Kuntosaliryhmä Leppävaarassa (Veräjäpellonka-
tu 6) klo 16-17. Nuorten aikuisten salilla voi treenata 
kivassa porukassa! Tarvittaessa saat apuja ohjelman 
sumplimiseen, mutta voi myös tulla messiin vaan kuu-
lokkeet korvilla hikoilemaan.

Maanantai 

Tiistai

Titan taideryhmä klo 16.30-18.30 Espoon 
keskuksen Me-talolla. Tule mukaan taiteilemaan! <3 
Nuorten aikuisten taideryhmän kevätkausi on ajalla 
18.1.–31.5. Piirtää voit aiheen mukaan tai sen vieres-
tä, tai tulla muuten vaan viettämään aikaa huikeas-
sa seurassa! Kokoonnumme tiistaisin klo 16.30-18.30 
Me-talolla (Terveyskuja 2 B), vetäjänä häärää Titta. 

Fillariryhmä alkaen 4.5. klo 13-15. Ke-
väinen fillariryhmä aloittaa heti kuun alusta. Lähtö 
Valoemystä, pyöräillään lähimaastossa, joskus kau-
empanakin. Lainapyörä myös mahdollinen! Lisätietoja 
Artulta.

Höpinähetki Discordissa klo 12-14. Voidaan 
puhua joko mieltä painavista asioista tai yleisesti tai 
jollain teemalla. Tulkaa vaan rohkeasti mukaan, jos yh-
tään kiinnostaa! Tehdään ryhmästä teidän näköisenne. 
:) Lisätietoja voi kysyä Artulta.
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Uusi harjoittelija aloittaa

Saara P. suuntaa uusiin haasteisiin!

Taipaleeni Emyssä tulee päätökseen huhti-touko-
kuun vaihteessa. Mukanani vien sylillisen ihania muis-
toja ryhmistä, talkoista sekä retkiltä. Lämmin kiitos 
reilun puolen vuoden aikana käydyistä antoisista kes-
kusteluista, sydäntä lämmittävistä kohtaamisista sekä 
mahdollisuuksista oppia uutta teiltä jokaiselta.  

 
Toivotan oikein hyvää jatkoa kaikille Emyläisille, hymyil-
lään kun tavataan! 

Me Emyssä kiitämme Saaraa panoksesta ja toivotamme 
hyvää jatkoa uusissa haasteissa!  
 

Moikka! Olen sosionomiopiskelija Milla. Lopettelen 
pian ensimmäistä opiskeluvuottani Otaniemen Laureas-
sa. Aloitan työharjoittelun puutarhatoiminnassa touko-
kuun puolivälissä odottavaisin ja vähän jännittyneinkin 
fiiliksin. Taustaltani löytyy muun muassa kieliopintoja ja 
useita vuosia turvallisuusalan hommia. Nyt opintova-
paalla ollessani keskityn kokoaikaisesti ja monipuolises-
ti sosiaalialaan tutustumiseen. Mahtavaa päästä hark-
kailemaan juuri Emylle.

Olen kotoin Etelä-Karjalasta, mutta olen asunut yli kym-
menen vuotta pk-seudulla. Tällä hetkellä asun Helsin-
gissä. Minulla on kaksi kissaa, olen hyvin liikunnallinen 
ja tykkään muun muassa tietovisailuista. Viherhommis-
ta en tiedä vielä juuri mitään, ja onkin hauskaa päästä 
oppimaan reilusti uutta. Avarakatseisena, rauhallisena 
ja huumorintajuisena persoonana tulen hyvin toimeen 
erilaisten ihmisten kanssa. Törmäillään kesällä!

-Milla
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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 Toukokuussa

Maanantai

Ystäväryhmät on tarkoitettu erityisesti yksinäisille tai 
sosiaalisesti eristäytyneille henkilöille, jotka kaipaavat 
elämäänsä ihmisiä ja mielekästä tekemistä. 
• Me-talon ystäväryhmä 30.5. asti.                         

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

• Raitin Pysäkin ystäväryhmä 30.5. asti.           
(Konstaapelinkatu 1) klo 15-16.30. Ilmoittaudu 
Virpille  p. 050 310 7981.

• Naapuruustalo Matinkylän ystäväryhmä 
13.6. asti. (Matinkatu 7) klo 15-16.30.                   
Ilmoittaudu Saaralle p. 050 312 5192. 

Shakkikerho Villa Apteekissa klo 13-15.  Ryhmäs-
sä pelataan shakkia mukavassa porukassa. Voit tulla 
mukaan, vaikket vielä osaisi shakkia – neuvojakin on 
tarjolla. Tervetuloa pelaamaan! 
Lisätietoja Sunilta p. 050 365 5475. 

Sielun maisemien maalarit Lilla Karyllissa klo 17-19. 
30.5. asti. Emyn kuvataideryhmät ovat avoimia kaikille 
eikä taitovaatimuksia ole. Tervetuloa mukaan löytä-
mään kuvataiteen ja värien ilo! Tiedustelut Virpiltä
puh. 050 310 7981. 

Talkoot. Kokkaillaan ja huolehditaan kohtaamispaikko-
jen siisteydestä yhdessä. Lilla Karyllin talkoot ovat nyt 
myös iltapäivisin. 

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

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

Ohjaajien koulutusryhmä Valoemyssä 
klo 15-17. Ryhmänohjaajien koulutusryh-
män päätöskerta 9.5. klo 15-17. Summataan 
opittuja asioita, jaetaan todistukset ja kahvi-
tellaan herkkujen kera. Tervetuloa koulutuk-
seen osallistuneet! Lisätiedot Virpiltä 
puh. 050 310 7981. 

Joogaa Lagstadin koululla klo 17-18, 2.5. asti. Emyn 
järjestämä jooga on lempeää ja kaikille sopivaa. Joogaa 
varten pue yllesi mukavat ja joustavat vaatteet. Ota 
mukaan pyyhe tai ohut viltti. Tiedustelut 
Virpiltä p. 050 310 7981. 

Kalastusryhmä Villa Apteekissa ma 16.5. 
klo 15-16.  Tule tutustumaan jigikalastuk-
sen saloihin! Katsomme jigikalastus-videon 
ja keskustelemme aiheesta. Paikka Villa Ap-
teekki (Pappilantie 5, 2. krs). Ohjaajana Tomi. 

Jalkapalloa Laaksolahden tekonurmella klo 15-
16.30, 6.6. alkaen. Toukokuussa kenttä on remontissa, 
kentälle vaihdetaan tekonurmi. Pelaaminen on mak-
sutonta ja pääasiana on hauskanpito. Kaikki kiinnostu-
neet taidoista riippumatta mukaan pelaamaan! Tiedus-
telut Kaidelta, p. 050 552 1049.
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Tiistai

Porinaporukka Valoemyssä klo 10-12.
Porinaporukat ovat alueen ikääntyneille tarkoitettuja 
kohtaamispaikkoja, joissa vietetään aikaa kahvitellen, 
rupatellen ja ryhmän itsensä suunnitteleman ohjelman 
merkeissä. Tervetuloa mukaan!

Ilon maalarit Meriemyssä klo 16.30-18.30, 31.5. asti.
Emyn kuvataideryhmät ovat avoimia kaikille eikä taito-
vaatimuksia ole. Tervetuloa mukaan löytämään kuvatai-
teen ja värien ilo!  Tiedustelut Virpiltä p. 050 310 7981.

Keilausta Tapiolan keilahallissa klo 14-15.
Kevään viimeinen kerta 31.5. Ilmoittaudu Vellossa tai 
Virpille p. 050 310 7981.

Keskusteluryhmä kaksisuuntaista mielialahäiriötä 
sairastaville Lilla Karyllissa parillisina viikkoina klo 
18-19.30, 31.5. asti. Ryhmä kokoontuu luottamuksel-
lisesti keskinäisen vertaistuen ja keskustelun 
äärellä. 

Teatteriryhmä ESKOssa klo 14-15.30, 17.5. asti.
Teatteriryhmän poikkeava aikataulu toukokuussa: 
3.5. klo 13.30-15.30, 10.5. klo 12.30-15.30 (kenraalihar-
joitus), 17.5. paikalla klo 13.00-15.30 ja päätösesitys 
klo 14. Ke 18.5. klo 14.00-15.30 ryhmäläisten kesken 
päätösjuhlanyyttärit ulkona ESKO:n omenapuutarhassa 
(sisällä jos huono sää). 

Emy-chat Tukinetissä klo klo 10-11.30. Keskustelua 
mielen 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 kohtaamispaikko-
jen siisteydestä yhdessä.

• Lilla Karyllin talkoot: 1. vuoro klo 9.30-13 ja 2. vuoro 
klo 12-15.30. Iltapäivätalkoot alkavat yhteisellä 
ruokailuhetkellä ja jatkuvat siivous- ja kunnossapi-
totehtävillä. Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla Karylliin   
p. 0503107985.

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

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

Jumppatuokio Valoemyssä klo 15.30-16, 
4.5. ja 25.5. Kevyttä ja helppoa jumppaa rennolla 
fiiliksellä. Liikkeet mahdollista tehdä seisten tai istuen. 
Lisätietoja Artulta p. 050 312 5193.

Ystäväryhmä Unelman kammarissa klo 15-17. Ryh-
mä on tarkoitettu yksinäisille tai sosiaalisesti eristäyty-
neille, jotka kaipaavat elämäänsä ihmisiä ja mielekästä 
tekemistä. Tiedustelut Virpiltä p. 050 310 7981.

Askartelupaja Lilla Karyllissa klo 13-15, 25.5. asti.  
Askarrellaan eri teemoista ja materiaaleista Lilla Karyl-
lissa. Ilmoittaudu Saara A:lle p. 050 310 5192.

Itämaista tanssia Lagstadin koulussa klo 18-19. 
3.5. asti. Itämaista tanssia tanssitaan naisten kesken 
Lagstads skolan salissa. Mukaan tarvitset sisäkengät tai 
sukat sekä rennot vaatteet. Vetäjänä Heta. 

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

Tukiryhmä masentuneille Lilla Karyllissa paritto-
mina viikkoina klo 17-18.30, viimeinen kerta 26.5. 
helatorstaina. Keskustelua, tukea ja selviytymiskeino-
jen jakamista. Ryhmää ohjaavat vertaisohjaaja Maaret 
ja psykoterapiaopiskelija Heli. Osallistujilta edellytetään 
luottamuksellisuutta. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja 
Virpiltä p. 050 310 7981.

+50-v. maahan muuttaneiden ryhmä Ison Omenan 
Chapplessa klo 15-16.30, 12.5. asti. Opitaan yhdes-
sä suomen kieltä ja kulttuuria. Kotoutumista tukeva 
ryhmä on tarkoitettu +50-vuotiaille Suomeen muutta-
neille. Ryhmäkerroilla käsitellään eri teemoja ja sisältö 
suunnitellaan yhdessä ryhmäläisten kanssa. Ryhmässä 
puhutaan suomen kieltä, mutta suomen kielen taito 
ei ole välttämätöntä. Arabian ja darin kielten tulkkaus. 
Ryhmä järjestetään yhteistyönä Espoon mielenterveys-
yhdistys EMY ry:n ja Espoon  maahanmuuttajapalvelui-
den kanssa. Kokoontumispaikka Chapple on Olarin seu-
rakunnan tila Isossa Omenassa, 2. krs. Ilmoittautumiset 
Saara Arkimolle p. 050 312 5192.

Kässäryhmä Valoemyssä klo 12-14, 27.5. asti.
Tervetuloa tekemään erilaisia käsitöitä! Osaamista ei 
tarvitse olla, sinua autetaan tarvittaessa. Jos et keksi 
tekemistä, ideoidaan yhdessä. Olet sydämellisesti 
tervetullut! Lisätietoja Saaralta p. 050 312 5192.

Sulkapalloa Lagstadin koulussa klo 18-19, 5.5. asti.  
Mukaan tarvitset sisäkengät ja rennot vaatteet. Mailan 
ja pallon saat tarvittaessa lainaksi. Ilmoittaudu Vellossa 
tai Saaralle p. 050 312 5192.

  Torstai

Toimintaryhmä Lilla Karyllissa klo 13.30-15, 
EI 26.5. Kaikille avoin toiminnallinen ryhmä. Ryhmässä 
on vaihtelevaa tekemistä, ja samalla voimme tutustua 
toisiimme. 
Tiedustelut Virpiltä p. 050 310 7981.
• 5.5. Lauluimprovisaatiota          
• 12.5. Kiitollisuuspäiväkirja
• 19.5. Bingo
• (26.5. Helatorstai, ei kertaa)
• 2.6. Ulkopelejä 

Levyraati Meriemyssä 12.5. klo 14-15. Levyraadissa 
analysoidaan, muistellaan ja arvostellaan soitettuja 
kappaleita. Voit halutessasi ehdottaa omaa musiikkia. 
Lisätietoja Eevalta p. 050 310 7984.

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. EI helatorstaina 26.5.!

Meren ja taivaan välillä Meriemyssä parillisina viik-
koina klo 14-15, 2.6. asti. EI 5.5. Tervetuloa keskuste-
lemaan kaikesta maan ja taivaan välillä Espoonlahden 
seurakunnan diakonin Liisa Pohjosen ohjauksella. 

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. 0503107985.

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

Jalkapalloa Keski-Espoon tekonurmella 
klo 16-17.30, EI 26.5. Pelaaminen on maksutonta ja 
pääasiana on hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet taidois-
ta riippumatta mukaan pelaamaan! Tiedustelut 
Kaidelta, p. 050 552 1049.

Draamaryhmä Villa Apteekissa klo 16.30-
18.30. Tule leikkimään naurua ja ryhmähen-
keä tuovia draamaleikkejä. Näyttelemisen 
taitoja tai aikaisempaa kokemusta ei tarvita. 
Anna itsellesi lupa hassutella ja heittäytyä, 
ja unohda hetkeksi arjen asiat. Paikka: Villa Apteekki, 2. 
krs., Pappilantie 5. 
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Kuntosali Kannusillanmäen väestönsuojassa klo 
16-17, 27.5. asti. Emyn kuntosalivuoro on joka perjan-
tai Kannusillanmäen väestönsuojan kuntosalissa. Salilla 
treenataan mukavassa seurassa. 

Joogaa ESKOssa ja etänä klo 15-16.15, 27.5. asti.
Lähde mukaan joogaamaan joko paikan päälle (Pap-
pilantie 2) tai Zoomin kautta! Titta ohjaa rauhallista 
joogaa, jossa pääset myös välillä haastamaan itseäsi 
lempeästi. Varustaudu mukavilla vaatteilla. Ilmoittaudu 
Vellossa tai Lilla Karylliin p. 050 310 7985.

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

Bänditaitoryhmä Lilla Karyllissa pe klo 13-14, 27.5. 
asti. Emyn bänditaitoryhmä kokoontuu soittamaan Lil-
la Karyllin yläkerran musiikkihuoneessa musiikkipeda-
gogi Sarin ohjauksella. Tule rohkeasti mukaan ryhmään! 
Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla Karylliin p. 050 310 7985.

Emyn etä- ja lähitoiminta Toukokuussa

Lauantai

Arjen digitaitoja yhdessä pelaten Meriemyssä 6.5. 
ja 20.5. klo 13-14.30. Harjoittelemme älypuhelimen 
käyttöä Digitaidot-peliä pelaamalla. Harjoittelua ohjaa-
vat Emyn omat digikaverit ja Emyn työntekijä.

Kaikukorttiryhmä Meriemyssä 11.6. klo 14-15. 
Tiedustelut Virpiltä p. 050 30 7981.

Taidetyöpaja Valoemyssä 29.5. klo 10-14.
Taidetyöpajoissa työskennellään taiteen eri muotojen 
kanssa erilaisista teemoista inspiroituen. Mielikuvitusta 
ja luovuutta herätellään kokeilemalla luovia itseilmaisu-
keinoja piirtämisestä maalaamiseen ja kirjoittamisesta 
muovailemiseen. Mitään ei tarvitse osata, eikä sinulla 
tarvitse olla aiempaa kokemusta taidetyöskentelystä.  
Ryhmää ohjaa opiskelija Emilia Lindroos. Voit osallistua 
kaikkiin tai yhteen pajaan. Ilmoittaudu viimeistään per-
jantaina 27.5. Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

Olohuone klo 12-14, 8.5. alkaen. Juttelua Avomielin-
verkossa Discordissa. Mukaan voit tulla videoyhteydel-
lä, äänellä, kirjoittelemalla tai tulla vain kuuntelemaan. 
Mukana vapaaehtoinen Noora.

Sunnuntai

Joogatyöpaja Valoemyssä + Zoomissa 22.5. klo 
14-17 . Joogatyöpajassa tehdään jooga-, rentoutus- ja 
meditaatioharjoituksia leppoisaan tahtiin. Teemana 
ayurveda. Ota mukaan oma alusta tai pyyhe/viltti. Nyt 
ryhmään on mahdollista osallistua myös etänä Zoo-
min kautta. Ilmoittautuminen lähiryhmään Vellossa tai 
Virpille p. 050 310 7981.
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Puutarha

Puutarhalla noudatetaan kestävää kulttuuria, ekolo-
gisia arvoja ja luontohoivaa. Onko tuttuja sanoja? Jos 
ei, niin voit vaikka halutessasi tutustua niihin ennalta. 
Tehdäänpä me muutenkin monia asioita vähän toisella 
tapaa ja ajatellaan toisesta vinkkelistä. Se jos mikään 
on mielenkiintoista ja inspiroivaa. Vielä voit mahtua 
mukaamme. Tule tutustumaan toimintaamme ja aloita 
matka viljelyn ihanaan maailmaan.

 
Lisätietoja kasvimaa-ohjaaja Minnalta 

minna.kettunen@emy.fi 
p. 050 3107983 

Tervetuloa aurinkoiseen puutarhaan! 
 
Niinhän se taas kesäkausi alkoi ja aloitti myös kasvi-
maallamme uutteran ahertamisen. Onpa se aina yhtä 
ihana olo ja into, kun pääsee ulos hommiin. Ja jännit-
tävää on tietty sekin, minkähänlaista keliä sieltä on 
tälläkertaa tulossa. No, samapa tuo; Suomen kesä on 
aina kaunis! 
 
 Siemeniä on jos jonkinlaisia, saataisikohan taas sen 
yli sata lajia multiin? Tänäkin vuonna on sama tuttu 
kumppanuuskasvi-menetelmä käytössä ja jotakin uutta 
jännittävääkin on tuloillaan ;). Mutta eipä hätää, aikaa-
han meillä on koko kesä ja varmasti kaikkia hienoja 
inspiksiä tupsahtelee teiltäkin. Kerro tai luo oma ideasi! 
  
Jos et vielä tiedä mikä ihmeen paikka tämä kasvimaa 
onkaan, niin Emyllä ja Espoon aikuissosiaalityöllä eli Ki-
pinällä on yhteinen palstapuutarha Kauklahdessa. Nyt 
jo yhdeksättä vuotta täällä mukavalla porukalla kuoki-
taan ja kitketään ja kaikkea muutakin kivaa touhutaan. 
Monipuolisia hommia on keväästä syksyyn, eipä käy 
tylsäksi kenellekään. 
  

Kasvimaalla olleen osallistujan fiiliksiä.
Ennen puutarhan alkua olin levoton ylisuorittaja. 
Tämä on aiheuttanut minulle mm. työuupumusta, ma-
sennusta ja ahdistusta. Puutarhurina minua kuitenkin 
kiinnosti tällainen puutarhalla olon mahdollisuus.

Alussa olin ihmeissäni kun mitään ei tuntunut tapahtu-
van. Jossain vaiheessa havahduin siihen, että mieleni 
oli rauhoittunut ja tahtini hidastunut. 

En myöskään ollut enää niin alakuloinen. Näihin koen 
vaikuttaneen, puutarhalla olleen mahtavan ryhmä-
hengen, mielekkään tekemisen ja ulkona olemisen, 
huumoria unohtamatta!  Sain paljon vertaistukea 
ryhmäläisiltä ja ohjaajilta. Myös puutarhalla käyneen 
sosiaalityöntekijän tuki ja neuvot olivat erittäin tärkeitä.

Päivän kruunasi aina terveellinen ja maukas ja vielä 
ilmainenkin ruoka ravintolassa. Puutarhalla olo paransi 
elämäni laatua siinä määrin, että olen taas työelämässä 
mukana! 

Heli 
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Emyläisten runoja

Haluatko runosi, taidettasi tai muita luomuksiasi 
tiedotteeseen? 

Lähetä ne meille viimeistään 
edeltävän kuun 15. päivänä!

Kun aurinko paistaa

Oletko jo huomannut, miten talvi on 
kevääksi vaihtunut?

Lumi on kivasti sulanut ja on mullan 
tuoksut.

.. ja aurinko paistaa.

Oletko kuullut laulujoutsenten kutsu-
van törinän?

Vappukukka rintapielessä ja mopojen 
ilmoja täyttävä pärinä.

Koirien jätöksen ojanpientareella
..ja aurinko paistaa.

Pääsiäinen tulossa ja trullit kävivät 
kierroksella.

Keltaiset leskenlehdet tulossa ja lintu-
jen laulu koivuissa

.. ja aurinko paistaa.

Pian havaitset polttariporukoita,
kesän häitä odotellessa.

.. ja aurinko paistaa.

Keväisiä vesileikkejä odotellessa, kevät-
tuulet puhaltavat,

.. kun aurinko paistaa!

Anne Karhu

Tyypillinen pimeys 

Varjot ympärilläni 
En näe mitään 

Tuhat tähteä ylhäällä 
Ja jätän ne pois 

Tyypillinen pimeys 
Koti minulle 

Merete

Raskasta 

Kiviä jaloissani 
On niin raskasta 

Kannan tiiliä 
Selkäni kipeytyy 

Niin raskasta 
Vaikka olen näkymätön 

Löydän auringon 

On vaikeaa 
Ja huippu korkea 

Mutta löydän auringon 

Merete

     Hymyilyä 
💋💋

Sinä pieni lapsenlapsi, 

👶👶

minä mummi harmaahapsi.
Katselimme toisiamme, 

👀👀

hymyilimme silmillämme.

Tutin takaa hymysuu, 

🌝🌝

loisti niinkuin täysikuu.
Suojaan sua tartunnalta, 

😷😷

et mua nähnyt maskin alta. 

Katseet kauniit riittävät,
ja meistä tulee ystävät. 

💞💞

Mieleeni jää Pääsiäinen, 
hymysi sun ensimmäinen.

17.04.2022  

😘😘 👶👶

  A M

Kuvataidetaloyhdistys Suna ry:n kevätnäyttely 
Uuden Alku 1.5.-15.5. Espoontorilla, Kamreerintie 3, 1. 
krs. Näyttelyä voi käydä katsomassa ke-pe klo 12-18 ja 
la-su klo 12-16.
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Emyn yhteistyökumppanien toimintaa

 Ilmaisia ruokailupaikkoja

Espoon Ankkuri: Hävikkiruokakassi keskiviik-
koisin puhelinvarauksella (klo 10.00–11.00, puh. 
050 436 6006) Matinkartanontie 16 B, Matinkylä. 
Päihteetön palvelu.

Espoonlahden kirkko: hävikkiruokakassi. Ma, 
ke ja pe, ei pyhäpäivinä. Vuoronumeroiden jako 
alkaa klo 8.40. Kipparinkatu 8.

Hyvä Arki ry: hävikkiruokakassien jako ma 
11.30–13, ke 9–13 ja pe 9–13, Siltakuja 3B. 
Päihteetön palvelu. 

Manna-talo: elintarvikkeiden jako ma-pe 12-
13.30. Ajan varaaminen soittamalla, puh. 
040 040 1114 klo 9–11. Tuomarilantie 19.

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

 Elintarvikejakelu

Espoon Ankkuri: aamiainen ma, ti, to, pe (ei ke) 
9–10, lounas ma, ti, to, pe (ei ke) 11.30–12. Max. 
10 hlöä kerrallaan. Matinkartanontie 16 B, 
Matinkylä. Päihteetön palvelu.

Espoonlahden kirkko: aamupala joka tiistai 
klo 9–10.00. Leipämessu kuukauden viimeinen 
perjantai klo 10, jonka jälkeen ilmainen keitto-
lounas. Lounaan edellytyksenä ei ole messuun 
osallistuminen. Kipparinkatu 8. 

Kivenkolo: maksuton hävikkiruokalounas 
perjantaisin klo 11.30-13.00.  Merisaapas 1 A. 
Päihteetön palvelu.

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

Manna-talo: kts. verkkosivuilta päivitetty tilan-
ne. https://www.manna-apu.fi Tuomarilantie 19. 

Kivenkolo: lounas arkisin klo 11.30-13 
5 €. Merisaapas 1 A. Päihteetön palvelu.

Naapuruustalo Matinkylä: Lounas ke klo 11–14 
tai niin kauan kuin ruokaa riittää, 2,50 €.

Auroran kappeli Heiniemenpolku 1, kappeli-
lounas ma ja to klo 11–13. Alkuhartaus to klo 11. 
Aikuiset 5 €, lapset 2–0,50 €. 

Kauklahden kappeli Kauppamäki 1, kappeli-
lounas ti klo 11–12.30. Alkuhartaus. Aikuiset 4 €, 
lapset 2–0,50 €. 

Suvelan kappeli Kirstintie 24, kappelilounas ti 
12–13.00. Alkuhartaus. Aikuiset 3 €, lapset 1,5 €.
Viherlaakson kappeli Viherkalliontie 2, kappe-
lilounas ti klo 12–13. Alkuhartaus. Aikuiset 4 €, 
lapset 2–0,50 €. 

Espoonlahden kirkko Kipparinkatu 8, lounas 
ma ja to klo 12–13, lipunmyynti 11.30-12.30. 
Aikuiset 3 €, lapset 1 €. 

Soukan kappeli Soukankuja 3, lounas ti klo 
11–12, lipunmyynti 10.30-11.30. aikuiset 3 €, 
lapset 1 €.

Leppävaaran kirkko Veräjäkallionkatu 2
Kun tilanne normalisoituu, niin ruokailu ti ja to, 
klo 11.30–12.30, hinta 3 €. 
Tilaisuus alkaa hartaudella.

Matinkappeli Liisankuja 3, ti klo 12–13. 
Hinta 3 €.
 
Olarin kappeli Olarinluoma 4, to klo 12–13. 
Hinta 3 €. 

 Diakonialounaat ja lounaat Espoon 
seurakunnissa

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

Esbo svenska församling

Espoon ruoka-avusta löydät ajantasaista tietoa 
parhaiten: ruoka-apu.fi.

Tarkistathan sieltä tietojen paikkansapitävyyden!
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Kaikukortti on kortti, jolla voi hankkia maksuttomia pääsy-
lippuja ja kurssipaikkoja Kaikukortti-verkostojen kulttuu-
rikohteisiin. Kaikukortti on henkilökohtainen eikä maksa 
mitään.
Voit saada Kaikukortin, jos käytät asiakkaana palveluita 
sellaiselta sosiaali- ja terveysalan toimijalta, joka on mukana 
Kaikukortti-toiminnassa (Emy ry) ja olet tiukassa rahatilan-
teessa etkä voi siitä syystä hankkia pääsylippuja tai kurssi-

paikkoja ja olet vähintään 16-vuotias. Taloudellisesti tiukilla eläville Emyn toimintaan osallistuville Kaikukortteja 
myöntävät Emyssä alle listatut työntekijät. Sovithan oman korttisi hakemiselle ajan ottamalla ensin yhteyttä. 
Kaikukortin käyttämiseen tärppejä löydät: emy.fi.

Saara Arkimo puh. 050 312 5192 saara.arkimo@emy.fi
Virpi Guttorm puh. 050 310 7981 virpi.guttorm@emy.fi

Tiia Hachad puh. 050 310 7986  tiia.hachad@emy.fi
Arttu Pöyhtäri puh. 050 312 5193 arttu.poyhtari@emy.fi 
Eeva Leinonen puh. 050 310 7984 eeva.leinonen@emy.fi

Raitin Pysäkki on avoinna arkisin klo 9.00-13.00.

Kahvila avoinna päivittäin ja puuroa tarjolla kahtena 
päivänä viikossa, maanantaisin ja perjantaisin klo 
9.00. Lounasta tarjotaan keskiviikkoisin. Myös ruoka-
jakelua on satunnaisesti.

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

Iltaisin ja viikonloppuisin Raitin Pysäkillä kokoon-
tuu erilaisia ryhmiä, järjestetään luentoja, kursseja 
ja muita tilaisuuksia. Näistä saat tarkemmat tiedot 
Pysäkiltä.

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

(ent. Asukastalo Kylämaja) on kaikille avoin 
kohtaamispaikka ja toimintatila Espoon Matin-
kylässä. Tarjoamme tukea, ohjausta ja neu-
vontaa suomen, arabian, somalin ja englannin 
kielellä. 

Tervetuloa Naapuruustaloon ma – pe klo 
10–15! Noudatamme turvavälejä ja rajoitam-
me kävijämäärää sisätiloissa ohjeistusten 
mukaisesti. Pienryhmien kokoontuminen 
sovitusti on jälleen mahdollista. Keskiviikkoisin 
tarjoamme lounasta klo 11 alkaen niin kauan 
kuin ruokaa riittää. 

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

 Raitin Pysäkki Naapuruustalo Matinkylä



Pappilantie 7
02770 Espoo


