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Yhdistys ja yhteystiedot
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo mentalhälsoförening EMF rf ) on mielenterveyskuntoutujien potilasyhdistys. Tarkoituksenamme on yhdistää ja aktivoida Espoon ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveysongelmia kokeneita sekä herättää ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella.
Tarkoituksemme toteuttamiseksi järjestämme ryhmä-, opinto- ja työtoimintaa, tapahtumia, retkiä, leirejä ja matkoja 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 kerrallaan. Jäsenet saavat EMY-tiedotteen postitse kotiin. Emyn jäsenet ovat myös Mielenterveyden keskusliiton jäseniä. 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!

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

Kohtaamispaikka
Lilla Karyll

Kohtaamispaikka
Meriemy

Kohtaamispaikka ja
ryhmätila Valoemy

Pappilantie 7, Espoon keskus
p. 050 310 7985
Lilla Karyll on yli 100-vuotias puuhuvila aivan Espoon keskuksen sydämessä. Lillasta löytyy muun muassa asiakastietokone, päivän lehtiä,
edullista kahvia ja juttuseuraa. Lillan
yläkerrasta löytyy pieni kokoushuone, toimisto ja bändihuone.

Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 050 471 7774
Meriemy sijaitsee kävelymatkan
päässä Kivenlahden merellisistä
maisemista, Ala-Kivenlahden ostoskeskuksen kupeessa. Kävelykadun varrella sijaitsevaan katutason
kohtaamispaikkaan on helppo tulla moikkaamaan, lukemaan päivän lehti kahvikupillisen äärellä ja
osallistumaan talkoisiin tai erilaisiin
ryhmiin.

Maapallonkatu 8 E-F, Olari
p. 050 312 5193
Valoemy on Emyn uusin kohtaamispaikka Olarissa. Valoemyssä on paljon ryhmätoimintaa- ja tiloja, mutta
myös avoimia ovia ja kohtaamispaikan peruselementit: kahvi, tee ja
päivän lehdet. Valoemyssä on myös
erilaisia pelimahdollisuuksia, aina
perinteisistä peleistä konsoleihin ja
VR-peleihin.
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Tammikuun tärpit

Emyn kuulumisia

4.-5.1.

MTEA1-koulutus Valoemyssä

10.1.

Arjen digitaitoja yhdessa pelaten
Valoemyssä

11.1.

Suurin osa ryhmistä alkaa

17.1.

Retki padelia pelaamaan

23.1.

Pieni ele -keräys aluevaaleissa

24.1.

Ryhmänohjaajien koulutusryhmä
aloittaa Valoemyssä

27.1.

Retki HESY:n kissataloon

28.1.

Meriemyn herkkuperjantai

28.1.

Lilla Karyllin bileperjantai

Tämän vuoden alusta alkaen myös Emyn Tuu messiin!
-hankkeen toiminta on osa Emyn tarjoamaa peruskattusta, jee! Hanke oli onnistunut ja toi mukaan paljon uusia kävijöitä, ryhmiä ja kohtaamisia. Nuorten aikuisten
toiminnasta lisää sivulla 6.

28.1.

Viimeinen ilmoittautuminen Emyn
talvileirille!

Tutustu uusiin ryhmiin ja muuhunkin toimintaan rauhassa ja muista että aina voi myös soittaa meille ja kysyä
lisätietoja, tai ihan muuten vain.

Hyvää alkavaa vuotta!
Kirjoittelen tätä vielä viime vuoden joulukuussa ja toivon että kun tämä lehti on kahvipöydällä silmiesi alla,
ulkona on jo sankat nietokset ja sopivasti pakkasta. Täällä joulukuun loppupuolella on vielä lumetonta, mutta
lupausta on jo ilmassa.
Emyssä ryhmät starttaavat heti tammikuun alkumetreiltä, mukaan mahtuu myös monia uusia ja toivottuja ryhmiä. Niistä lisää seuraavalla aukeamalla. Tammikuussa
myös retkeillään hieman, käydään kokeilemassa Padelia
porukalla ja silittelemässä kissoja HESY:n kissatalolla.
Myös uusia harjoittelijoita aloittaa heti tammikuussa
ja vuoden mittaan pääsette tutustumaan taas moniin
muihinkin. Harjoittelijoiden esittelyt löytyvät sivulta 7.

Emy seuraa edelleen koronatilannetta ja rajoituksia. Tiedotamme muutoksistta ensisijaisesti kotisivuillamme
emy.fi, tarkistathan sieltä ajankohtaisen tilanteen! Käytössämme on tarvittaessa myös koronapassi.
Nähdään Emyssä!
EMY-tiedote 1/2022
Palaute: tiedote@emy.fi p. 050 310 7987
Julkaisija: Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Y-tunnus: 0678820-6
EMY ry, Pappilantie 7, 02770 Espoo espoonmielenterveys@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 €/kalenterivuosi. Ilmestyminen: Kuukauden alussa, 12 krt/vuosi.
Aineisto on tervetullutta! Aineisto tulee toimittaa
edeltävän kuukauden puoliväliin mennessä sähköpostitse tiedote@emy.fi tai postitse Lilla Karylliin.
Kansi: Arttu
Lähetä aloitteesi, toiveesi tai ideasi Emylle
emy.fi -sivujen aloitelomakkeella tai aloite@emy.fi

Arttu
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Ajankohtaista

Draamaryhmä Villa Apteekissa ke klo 16.30-18.30,
12.1. alkaen. Tule leikkimään naurua ja ryhmähenkeä
tuovia draamaleikkejä. Näyttelemisen taitoja tai aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Anna itsellesi lupa hassutella ja heittäytyä, ja unohda hetkeksi arjen asiat. Ilmoittaudu Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

Tule lipaskerääjäksi Pieni ele -vaalikeräykseen
Emy hakee vapaaehtoisia Pieni ele -vaalikeräykseen
aluevaaleihin vaalipäivänä sunnuntaina 23.1.2022 Espooseen. Vapaaehtoiset työskentelevät äänestyspaikalla Pieni ele -keräyspisteellä ja huolehtivat keräyslippaasta. Lisäksi vapaaehtoiset hymyilevät, tervehtivät ja
kiittävät lahjoittajia. Emyn vapaaehtoiset saavat kiitokseksi ateria- ja matkakorvauksen. Emyn vastuulla ovat
seuraavat äänestyspaikat, koulut: Latokasken koulu,
Lagstads skola, Mattlidens skola,
Opinmäki, Ymmerstan koulu, Meritorin koulu. Ota
yhteys Kaj Järvisaloon p. 050 552 1049.

Padel-retki Keraan ma 17.1. Lähde kokeilemaan
trendilajia! Padel on yhdistelmä tennistä ja squashia. Lähtö Lilla Karyllista klo 12.40, peliaikaa 1,5 h.
Varustaudu sisäpelikengillä ja juomapullolla. Ilmoittaudu Vellossa tai Saara P:lle puh. 050 310 7980.
Vapaaehtoinen ryhmänohjaaja, toiveesi on kuultu!
Ryhmänohjaajien koulutusryhmä Valoemyssä 24.1.
alkaen klo 15-17. Tammikuussa starttaa Valoemyssä
ryhmä, jossa opetellaan yhdessä ohjaamisen saloja,
jaetaan kokemuksia ja tutustutaan toisiin vapaaehtoisiin ryhmänohjaajiin. Ryhmä kokoontuu kahden
viikon välein: 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 25.4. ja 9.5.
Kevätkauden lopuksi osallistujille jaetaan todistukset
koulutukseen osallistumisesta ja juhlistetaan herkkujen
merkeissä. Tartu tähän tilaisuuteen ja tule oppimaan
uutta hyvässä seurassa! Ilmoittaudu Vellossa tai Saara
P:lle puh. 050 310 7980.

Käytä ääntäsi ja vaikuta uuden Länsi-Uudenmaam hyvinvointialueen toimintaan ja palveluihin.
Aluevaalit ovat sunnuntaina 23.1.2022 ja ennakkoäänestys kotimaassa 12.-18.1.2022.
Emyn jäsenten talvileiri helmikuussa. Emyn talvileiri
järjestetään kurssikeskus Velskolassa Espoossa 14.2.18.2.2022. Leirille lähdetään bussikuljetuksella Lilla
Karyllista maanantaina 14.2. aamulla ja paluu leiriltä on
perjantaina 18.2. aamupäivällä. Leirillä yövytään noin
kahden hengen huoneissa ja nautitaan leirikeskuksen
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€/
Emyn jäsen. Jos haluat mukaan leirille, ilmoita nimesi,
yhteystietosi sekä mahdollinen erityisruokavaliosi
Velloon(vello.fi/emyry) pe 28.1.2022 mennessä. Kaikille hakeneille ilmoitamme henkilökohtaisesti viikolla 5.

Retki Hesyn kissataloon to 27.1. Teemme retken Helsingin eläinsuojeluyhdistykseen Hesyyn Helsingin Konalassa. Tutustumme "kissojen ihmisystävän" vapaaehtoistehtävään. Ihmisystävän tarkoituksena on totuttaa
löytökissoja ihmisten seuraan, jotta niiden olisi helpompi löytää uusi koti. Retkellä pääsemme silittämään ja leikittämään kissoja. Lähtö Lilla Karyllista klo 14.45. Ilmoittautuminen Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

Taide VAU! Kohtaamistaideryhmän taidenäyttely
Jorvissa 3.1.–4.3.2022. Tule nauttimaan Kohtaamistaideryhmän luovuudesta Emyn Jorvin kahvilaan. Oivalluksia, onnistumista ja kohtaamisen iloa. Taidenäyttely
pystytetään ryhmäläisten kesken 3.1.2022 klo 10 alkaen.
Kaikki ryhmäläiset mukaan pystytykseen.
Luovan kirjoittamisen ryhmä Meriemyssä ma klo
16.30-18, 10.1.-14.3. Tervetuloa tutustumaan sanojen
saloihin Emyn luovan kirjoittamisen ryhmässä. Tutustumme tekstin eri osa-alueisiin kuten kertojaan, päähenkilöön, kieleen ja rakenteeseen pienten kirjoitusharjoitusten kautta. Ryhmä sopii niin vasta-alkajille kuin jo
pidempään kirjoittaneille. Voit osallistua kaikille tai yksittäisille kerroille. Ilmoittaudu Vellossa tai Virpille

Meriemyssä herkkuperjantai 28.1. talkoiden
yhteydessä. Teemme Meriemyn talkoissa kolmen ruokalajin aterian, minkä nautimme yhdessä hyvässä seurassa. Tule mukaan tekemään ja syömään. Ilmoittaudu
talkoisiin Vellossa tai Meriemyyn p. 050 471 7774.

Arjen digitaitoja yhdessä pelaten Valoemyssä ma
10.1. klo 13-15. Harjoittelemme älypuhelimen käyttöä
yhteistä Digitaidot-peliä pelaamalla. Harjoittelua ohjaavat Emyn omat digikaverit ja DigiOn-hankkeen Hanna ja
Susanna. Lisätietoja Artulta p. 050 312 5193.

Bileperjantai Lilla Karyllissa pe 28.1. talkoiden
yhteydessä. Musiikkia, rentoa meininkiä ja samalla hoidamme myös talkoot. Ilmoittaudu talkoisiin Vellossa tai
Lilla Karylliin p. 050 310 7985.
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Talkoot
•
•
•

Kiinnostaako vapaaehtoistyö?

Lilla Karyllissa joka arkipäivä klo 10-13. EI 6.1.
Meriemyssä ma, ke ja pe klo 10-13
Valoemyssä ke klo 10-13 12.1. alkaen

Avoimia vapaaehtoistehtäviä
• Meriemyn lauantaipäivystäjä klo 12-16
• Lilla Karyllin sunnuntaipäivystäjä klo 12-16
• Ryhmänohjaaja jalkapalloon, futsaliin, sählyyn tai
sulkapalloon
• Avomielin-verkkoon Discordiin keskustelukaveriksi
• Lumitöitä Lilla Karyllissa
Tai joku muu sinua kiinnostava tehtävä!
Ota yhteyttä Virpiin p. 050 310 7981.

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
•
•
•

Startti Emyn vapaaehtoiseksi Villa Apteekissa ti
25.1. klo 16-17.30 Kiinnostaako sinua vapaaehtoisena
toimiminen, muttet tiedä mistä aloittaa? Tule Emyn
vapaaehtoiskoulutukseen! Osoite: Pappilantie 5. Ilmoittaudu mukaan ma 22.11. mennessä Vellossa tai Saaralle
p. 050 312 5192.

Lilla Karyll on auki arkisin klo 9-16.30. EI 6.1.
Meriemy on auki arkisin klo 9-16.30. EI 6.1.
Valoemyssä on avoimet ovet ma, to ja pe klo 10-14
10.1. alkaen

Kohtaamispaikkojen päivystykset ovat palanneet kuvioihin.
•
•

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

Emy mahdollistaa!
Terapeuttiopiskelija Emyssä
Kiinnostaisiko sinua lyhytkestoinen, 1-5 tapaamiskerran ratkaisukeskeinen terapia harjoittelijan ohjaamana?
Tapaamiset kestäisivät noin tunnin, tapaamispaikkana
olisi Lilla Karyll. Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä Arttuun
p. 050 312 5193 ja sovi tapaamisesta!

Varmista aina kohtaamispaikkaan soittamalla että
päivystäjä on paikalla!

Tule mukaan kehittämään Emyä!
Emyn kuukausikokous Meriemyssä
Vuoden ensimmäinen kuukausikokous on Meriemyssä
la 8.1. klo 13-14. Suunnittelemme yhdistyksen toimintaa, sekä käymme läpi retkitoiveita ja aloitteita. Ideoita
ja aloitteita voi esittää kohtaamispaikkojen aloitelaatikoihin tai s-postitse:
aloite@emy.fi. Lisätietoja Virpiltä p. 050 310 7981.

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

Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutus Valoemyssä
4.-5.1. klo 9-16. Valoemyssä järjestetään
Mielenterveyden ensiapu1 -koulutus tammikuun alussa. Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat vaalia ja vahvistaa omaa ja läheistensä mielenterveyttä. Mielenterveys on terveyttä: mielen hyvää vointia ja
ihmisen kykyä selviytyä arjessa. Se on voimavara, joka
mahdollistaa monia asioita elämässä. Hyvää mielenterveyttä ovat myös kyky luovuuteen ja läheisiin
ihmissuhteisiin. Kurssi ei sovellu akuutissa kriisissä
olevalle. Koulutus on maksuton. Sisältää oppikirjan,
aamukahvin ja kevyen keittolounaan. Hae mukaan
3.1. mennessä Vellossa tai Virpi p. 050 310 7981.

Kaikukorttiryhmä heti kuukausikokouksen jälkeen
Meriemyssä klo 14-15!
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Titan taideryhmä 18.1. alkaen 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 vierestä, tai tulla muuten vaan viettämään aikaa
huikeassa seurassa! Kokoonnumme tiistaisin klo 16.3018.30 Me-talolla (Terveyskuja 2 B), vetäjänä häärää
Titta.

Tuu messiin!

Keskiviikko
Escape from Tarkov -ryhmä keskiviikkoisin
19.1.alkaen Discordissa klo 15-17. Entinen Puhe & Peli,
jossa kuitenkin aina pelattiin EFT:tä joten tästä lähtien se on myös nimessä! Tarviitko jeesiä Delivery from
the pastin kanssa? Onko ongelmia löytää tiettyjä teknologisia vimpaimia? Tule raidaamaan kivalla porukalla
ja pakenemaan (hah!) Tarkovista! Mukaan voi tulla
myös vaan seuraamaan striimejä ja tutustumaan peliin ja pelaajiin.Lisätietoja Artulta tai Discordista.

Torstai
Pensseleitä & Pikseleitä Discordissa torstaisin
13.1. alkaen 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. Mukana Raisa. Lisätietoja Artulta.

Ryhmätoimintaa
tammikuussa!
Maanantai

Kohtaamispaikka
Olotila!

Olotila Ohjaamotalolla Leppävaarassa (Lintuvaarantie 2) klo 15-18 maanantaisin 17.1. alkaen. Olotila laajenee Lepuskiin! Emy ja Ohjaamotalo alkavat
tammikuussa vetää Olotiloja myös Starttipisteellä,
tuu megeen! Lisätietoja Artulta.

Olotilat starttaavat Valoemyssä 12.1. Olotilassa
voit pelailla, hengailla, tutustua uusiin ihmisiin, tulla
tekemään kouluhommia tai muita prokkiksia. Valoemystä löytyy erilaisia pelikonsoleita ja lautapelejä,
voit myös tuoda omiasi. Olotilassa saa myös järjestellä
erilaisia omia vapaaehtoisjuttuja! Lisätietoja Artulta.
• Keskiviikon Olotila 16-20
• Torstain Olotila 15-19
• Perjantain Olotila 15-19

Messissä-kuoro Valoemyssä 17.1. alkaen. Jos et
osaa laulaa, tuu messiin! Kuorossa harjoitellaan käyttämään ääntä ja lauletaan erilaisia biisejä omaksi
iloksi. Hae mukaan Artun kautta..
Roperyhmä 17.1. alkaen. Tuu messiin -roperyhmissä pelataan joko piiiitkiä kampanjoita tai muutaman
kerran one-shotteja. Tällä hetkellä kamppisryhmä on
täysi, mutta one-shotteihin voi tulla mukaan. Roperyhmiä satunnaisesti myös perjantain Olotiloissa!
Lisätietoja Artulta ja Discordista!

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

Tiistai
Kuntosaliryhmä Leppävaarassa tiistaisin 11.1. alkaen (Veräjäpellonkatu 6) klo 16-17. Nuorten aikuisten
salilla voi treenata kivassa porukassa! Tarvittaessa
saat apuja ohjelman sumplimiseen, mutta voi myös
tulla messiin vaan kuulokkeet korvilla hikoilemaan.
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Uusia harjoittelijoita
Moi! Olen Milla, sairaanhoitajaopiskelija Lapin ammattikorkeakoulusta Kemistä ja minulla on opintojen
viimeinen vuosi käsillä. Aloitan Emyssä 17.1. ja olen
maaliskuun alkupäiviin saakka harjoittelussa.
Vapaa-ajalla vietän aikaani ulkoillen, ratsastaen, valokuvaten ja aina jotain pientä touhuten. Varsinkin talvella
minua ei meinaa sisälle saada, koska rakastan pakkasta
ja lunta.
Luonteeltani olen avoin, iloinen ja toisinaan hyvin puhelias. Pidän kuitenkin kuuntelijan roolissa olemisesta.
Minua kiinnostaa erityisen paljon vuorovaikutuksen
kehittäminen ja sen vaikutukset arkisiin tilanteisiin.
Kiinnostun aina myös terveyden edistämiseen liittyvistä aiheista.
Näkemisiin Emyssä!

Hei, Olen Saara. Opiskelen Omnian ammattiopistossa
Media-alan kuvallisen ilmaisun tutkintoa.
Olen 30-vuotias ja asun Espoossa perheeni kanssa. Harrastan maalaamista, piirtämistä, kirjoittamista ja
koirien kanssa ulkoilua. Minulla on kaksi koiraa; dalmatiankoira ja labradorinnoutaja. Heidän kanssaan tulee
vietettyä paljon aikaa ja touhuttua kaikenlaista. Lisäksi
tykkään
luonnosta, mökkeilemisestä, valokuvaamisesta, eläimistä ja musiikista.
Olen avoin ja rauhallinen ihminen. Minulla on hyvä
huumorintaju ja en ota elämää liian vakavasti.
Minua on helppo lähestyä ja tulen toimeen kaikkien
kanssa.

Kiinnostaako sinua työharjoittelu
Emyssä? Ole yhteydessä Arttuun
(yhteystiedot viereisellä sivulla)
ja katsotaan löytyykö sinulle paikka!
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Emyn etä- ja lähitoiminta Tammikuussa
Shakkikerho Villa Apteekissa klo 13-15, 3.1. alkaen.
Ryhmässä pelataan shakkia mukavassa porukassa. Voit
tulla mukaan, vaikket vielä osaisi shakkia – neuvojakin
on tarjolla. Tervetuloa pelaamaan!

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.

Ohjaajien koulutusryhmä Valoemyssä klo 15-17
24.1. alkaen. Ryhmä kokoontuu kahden viikon välein:
24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 25.4. ja 9.5. Ilmoittaudu
Vellossa tai Saara P:lle puh. 050 310 7980.

Discord

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

Luovan kirjoittamisen ryhmä Meriemyssä
klo 16.30-18, 10.1. alkaen. Tervetuloa tutustumaan
sanojen saloihin Emyn luovan kirjoittamisen ryhmässä.
Tutustumme tekstin eri osa-alueisiin kuten kertojaan,
päähenkilöön, kieleen ja rakenteeseen pienten kirjoitusharjoitusten kautta. Ryhmä sopii niin vasta-alkajille
kuin jo pidempään kirjoittaneille. Voit osallistua kaikille
tai yksittäisille kerroille. Ilmoittaudu Vellossa tai Virpille
p. 050 310 7981.

Zoom

Zoomin linkit löytyvät Emyn kotisivujen Ryhmätoiminta-sivuilta
osoitteesta www.emy.fi/ryhmatoiminta.

Maanantai

Joogaa Lagstadin koululla 10.1. alkaen klo 17-18.
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.

Talkoot klo 10-13. Kokkaillaan ja huolehditaan kohtaamispaikkojen siisteydestä yhdessä.
•
•

Lilla Karyllin talkoot. Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla
Karylliin p. 050 310 7985.
Meriemyn talkoot. Ilmoittaudu Vellossa tai
Meriemyyn p. 050 471 7774.

Ystäväryhmät 10.1. alkaen. Ystäväryhmät on tarkoitettu erityisesti yksinäisille tai sosiaalisesti eristäytyneille henkilöille, jotka kaipaavat elämäänsä ihmisiä ja
mielekästä tekemistä.
• Me-talon ystäväryhmä (Terveyskuja 2 B) klo 1011.45 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.

Sielun maisemien maalarit Lilla Karyllissa klo 17-19
10.1. alkaen. Emyn kuvataideryhmät ovat avoimia
kaikille eikä taitovaatimuksia ole. Tervetuloa mukaan
löytämään kuvataiteen ja värien ilo! Tiedustelut Saara
P:ltä p. 050 310 7980.

Tiistai
Talkoot Lilla Karyllissa klo 10-13. Kokkaillaan ja
huolehditaan talon arkisista askareista yhdessä. Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla Karylliin p. 050 310 7985.

Taidetta eri tekniikoilla Valoemyssä klo 12.30-14.30
(huom. muuttunut kellonaika), 3.1. alkaen. Ryhmässä hyödynnetään kekseliäästi erilaisia kierrätys- ja
luonnonmateriaaleja perinteisten taidetarvikkeiden
ohella. Tule taiteilemaan rennolla meiningillä, aiemman
osaamisen sijaan tarvitset vain uteliaisuutta! Lisätietoja
Saara P:ltä p. 050 310 7980.

Emy-chat Tukinetissä klo klo 10-11.30, 4.1. alkaen.
Keskustelua mielen hyvinvoinnista ja arjen asioista. Keskustelu helpottaa. https://tukinet.net/
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Keskiviikko

Porinaporukka Valoemyssä klo 10-12,
11.1. alkaen. Suomen Asumisen Apu ry järjestää Valoemyssä Porinaporukka-toimintaa. Porinaporukat ovat
alueen ikääntyneille tarkoitettuja kohtaamispaikkoja,
joissa vietetään aikaa kahvitellen, rupatellen ja ryhmän
itsensä suunnitteleman ohjelman merkeissä. Tervetuloa
mukaan!

Talkoot klo 10-13. Siivoillaan, kokkaillaan ja huolehditaan kohtaamispaikkojen siisteydestä yhdessä.
Valoemyn talkoot alkavat 12.1.
•

Meikkausryhmä Meriemyssä klo 12-14, 11.1. alkaen.
Haluatko oppia meikkaamisen saloja? Meikkausryhmässä harjoitellaan meikkaamista omien toiveiden mukaisesti arkimeikistä juhlameikkiin. Voit ottaa omia meikkausvälineitäsi mukaan. Lisätietoja Virpiltä
p. 050 310 7981.

•
•

Lilla Karyllissa, ilmoittaudu Vellossa tai
Lilla Karylliin p. 050 310 7985.
Meriemyssä, ilmoittaudu Vellossa
tai Meriemyyn p. 050 471 7774.
Valoemyssä, ilmoittaudu Vellossa tai
Artulle p. 050 312 5193.

Tietovisailu-hybridiryhmä Valoemyssä ke 26.1. klo
10-11. Visailua vaihtuvalla teemalla Valoemyssä! Emy
muodostaa oman joukkueen Valoemyyn ja kisailee
Helmi ry:n ja Karvinen ry:n joukkuetta vastaan etäyhteydellä. Tammikuun visailun teema on Yleistietoa
Suomesta. Voittajajoukkue palkitaan herkuilla! Tule rohkeasti mukaan, lisätiedot Saara P:ltä p. 050 310 7980.

Keilausta Tapiolan keilahallissa klo 14-15
25.1. Kevään kerrat 22.2., 29.3., 26.4., 31.5. Ilmoittaudu
Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

Levyraati Naapuruustalo Matinkylässä klo 12-13
parittomina viikkoina, 19.1. alkaen. Levyraadissa
analysoidaan, muistellaan ja arvostellaan soitettuja
kappaleita. Voit halutessasi ehdottaa omaa musiikkia.
Olohuone klo 13-15, 12.1. alkaen. Avomielin-verkossa, Discordissa. Mukaan voit tulla videoyhteydellä, äänellä, kirjoittelemalla tai tulla vain
kuuntelemaan.

Teatteriryhmä ESKOssa klo 14-15.30, 11.1. alkaen.
Emyn teatteriryhmä kokoontuu ESKOn salissa
(Pappilantie 2). Ryhmässä harjoitellaan ilmaisutaitoa ja
näyttelemistä teatterikoulun opettajan ohjauksessa.

Askartelupaja Villa Apteekissa klo 13-15, 5.1. alkaen. Askarrellaan eri teemoista ja materiaaleista Villa
Apteekin (Pappilantie 5) yläkerrassa.

Ilon maalarit Meriemyssä klo 16.30-18.30, 11.1.
alkaen. Emyn kuvataideryhmät ovat avoimia kaikille
eikä taitovaatimuksia ole. Tervetuloa mukaan löytämään kuvataiteen ja värien ilo!

Jumppatuokio Valoemyssä klo 15-16, 12.1. alkaen.
Kevyttä ja helppoa jumppaa rennolla fiiliksellä. Liikkeet
mahdollista tehdä seisten tai istuen. Lisätietoja Saara
P:ltä puh. 050 310 7980.

Sählyä Koulumestarin koulussa klo 17-18, 11.1.
alkaen. Mailan ja pallon saat tarvittaessa lainaksi, joten
tule rohkeasti mukaan pelaamaan. Tiedustelut Kaidelta
p. 050 552 1049.

Ystäväryhmä Unelman kammarissa klo 15-17, 5.1.
alkaen. Ryhmä on tarkoitettu yksinäisille tai sosiaalisesti eristäytyneille, jotka kaipaavat elämäänsä ihmisiä ja
mielekästä tekemistä. Tiedustelut Virpiltä
p. 050 310 7981.

Keskusteluryhmä kaksisuuntaista mielialahäiriötä
sairastaville Lilla Karyllissa parillisina viikkoina klo
18-19.30, 11.1. alkaen. Ryhmä kokoontuu luottamuksellisesti keskinäisen vertaistuen ja keskustelun äärellä.

Draamaryhmä Villa Apteekissa klo 16.30-18.30,
12.1. alkaen. Tule leikkimään naurua ja ryhmähenkeä tuovia draamaleikkejä. Näyttelemisen taitoja tai
aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Anna itsellesi lupa
hassutella ja heittäytyä, ja unohda hetkeksi arjen asiat.
Ilmoittaudu Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

Itämaista tanssia Lagstadin koulussa klo 18-19,
18.1. alkaen. Itämaista tanssia tanssitaan naisten kesken Lagstads skolan salissa. Mukaan tarvitset sisäkengät tai sukat sekä rennot vaatteet. Vetäjänä Heta.
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Keskusteleva teehetki Lilla Karyllissa klo 16.30-18,
5.1. alkaen. Keskustelemme vaihtuvista teemoista.
Tervetuloa mukaan ryhmään! Mukana Bror.

+50-v. maahan muuttaneiden ryhmä Ison Omenan
Chapplessa klo 15-16.30, 13.1. alkaen. Opitaan yhdessä suomen kieltä ja kulttuuria. Kotoutumista tukeva
ryhmä on tarkoitettu +50-vuotiaille Suomeen muuttaneille. 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 mielenterveysyhdistys EMY ry:n ja Espoon maahanmuuttajapalveluiden kanssa. Kokoontumispaikka Chapple on Olarin seurakunnan tila Isossa Omenassa, 2. krs. Ilmoittautumiset
Saara Arkimolle p. 050 312 5192.
Sählyä Ymmerstan koulussa klo 16.30-17.30, 13.1.
alkaen. Mukaan tarvitset sisäpelikengät ja rennot vaatteet. Mailan ja pallon saat tarvittaessa lainaksi, joten
tule rohkeasti mukaan pelaamaan. Tiedustelut Kaidelta
p. 050 552 1049.

Futsalia Storängensin koulussa klo 17-18, 12.1.
alkaen. Rehtorinkuja 4. Tiedustelut Kaidelta
p. 050 552 1049.

Tukiryhmä masentuneille Lilla Karyllissa parittomina viikkoina klo 17-18.30, 20.1. alkaen. Keskustelua,
tukea ja selviytymiskeinojen jakamista. Ryhmää ohjaavat vertaisohjaaja Maaret ja psykoterapiaopiskelija Heli.
Osallistujilta edellytetään luottamuksellisuutta. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja Virpiltä p. 050 310 7981.

Espoon omaisryhmä mielenterveyskuntoutujien
omaisille Villa Apteekissa klo 17-18.30, kerran kuussa. Mielenterveyskuntoutujien omaisten ja läheisten
ryhmä kokoontuu kuukauden toisena keskiviikkona
12.1., 9.2., 9.3., 13.4. ja 11.5. Villa Apteekissa,
Pappilantie 5.

Sulkapalloa Lagstadin koulussa klo 18-19, 13.1. alkaen. Mukaan tarvitset sisäkengät ja rennot vaatteet.
Mailan ja pallon saat tarvittaessa lainaksi. Ilmoittaudu
Vellossa tai Saaralle p. 050 312 5192.

Torstai
Talkoot Lilla Karyllissa klo 10-13. EI 6.1. Kokkaillaan
ja huolehditaan talon arkisista askareista yhdessä.
Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla Karylliin p. 050 310 7985.
Olohuone klo 13-15, 13.1. alkaen. Avomielin-verkossa, Discordissa. Mukaan voit tulla videoyhteydellä,
äänellä, kirjoittelemalla tai tulla vain kuuntelemaan.
Mukana Tiia.
Toimintaryhmä Lilla Karyllissa klo 13.30-15, 13.1.
alkaen. Kaikille avoin toiminnallinen ryhmä. Ryhmässä
on vaihtelevaa tekemistä, ja samalla voimme tutustua
toisiimme. Ilmoittaudu Vellossa tai Virpille
p. 050 310 7981.
• 13.1. Ympäristötaideteos Lilla Karyllin pihalla
• 20.1. Pelailua
• 27.1. Valokuvakävely
• 3.2. Leivontaa

Perjantai
Talkoot klo 10-13. Kokkaillaan ja huolehditaan kohtaamispaikkojen siisteydestä yhdessä.
•
•

Levyraati Meriemyssä kerran kuussa klo 14-15,
20.1. alkaen. Levyraadissa analysoidaan, muistellaan
ja arvostellaan soitettuja kappaleita. Voit halutessasi
ehdottaa omaa musiikkia.

Lilla Karyllin talkoot. Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla
Karylliin p. 050 310 7985.
Meriemyn talkoot. Ilmoittaudu Vellossa tai Meriemyyn p. 050 471 7774.

Kässäryhmä Valoemyssä klo 12-14, 14.1. alkaen.
Tervetuloa tekemään erilaisia käsitöitä! Osaamista ei
tarvitse olla, sinua autetaan tarvittaessa. Jos et keksi tekemistä, ideoidaan yhdessä. Ennen aloitusta pidämme
noin 5 minuutin rentoutushetken. Olet sydämellisesti tervetullut! Lisätietoja Saaralta p. 050 312 5192.

Meren ja taivaan välillä Meriemyssä parillisina viikkoina klo 14-15.30, 13.1. alkaen. Tervetuloa keskustelemaan kaikesta maan ja taivaan välillä Espoonlahden
seurakunnan diakonin Liisa Pohjosen ohjauksella.
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Emyn etä- ja lähitoiminta Tammikuussa
Bänditaitoryhmä Lilla Karyllissa pe klo 13-14, 7.1.
alkaen. Emyn bänditaitoryhmä kokoontuu soittamaan
Lilla Karyllin yläkerran musiikkihuoneessa musiikkipedagogi Sarin ohjauksella. Tule rohkeasti mukaan
ryhmään! Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla Karylliin
p. 050 310 7985.

Kuntosali Kannusillanmäen väestönsuojassa klo 1617, 14.1. alkaen. Emyn kuntosalivuoro on joka perjantai Kannusillanmäen väestönsuojan kuntosalissa. Salilla
treenataan mukavassa seurassa.

Lauantai
Kaikukorttiryhmä Meriemyssä kerran kuussa klo
14-15, 8.1., 5.2., 5.3., 9.4., 30.4. Tiedustelut
Virpiltä p. 050 30 7981.

Kävelyä Lilla Karyllista klo 14.30-15.30,
14.1. alkaen. Kävelyä ja juttelua.
Pelailua Meriemyssä klo 14-15, 14.1. alkaen. Pelaamme lautapelejä. Pöydältä löytyy muun muassa Kimble,
Korona-peli ja Yatzy. Tule ihmeessä haastamaan tai ihan
vain viihtymään!
Jalkapalloa Laaksolahden hallissa klo 15-16, 14.1.
alkaen. Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana on
hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet taidoista riippumatta
mukaan pelaamaan!
Tiedustelut Kaidelta p. 050 552 1049.
Joogaa ESKOssa ja etänä klo 15-16.15, 14.1. alkaen.
Lähde mukaan joogaamaan joko paikan päälle (Pappilantie 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.
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Retki hevostalleille
Syyskuun 21. päivänä Emyn kohtaamispaikka Lilla
Karyllista lähti Saaran johdolla porukka urheita retkeilijöitä julkisilla yhteyksillä useamman kulkuneuvon
vaihdon takana olevaa Tuomarinkylän ratsastuskoulua
kohti. Retken määränpää oli Tuomarinkylän ratsastuskoulun tiloissa toimiva hevosavusteisia kuntoutuspalveluja tarjoava yritys tmi Sonja Hartikainen.
Minä ja Sami mukavuudenhaluisina menimme henkilöautolla.
Kohteessa meidät vastaanotti ratsastusterapeutti Sonja
Hartikainen ja ensin kävimme läpi lyhyen tutustumiskierroksen, sitten hiukan rentoutimme kroppaamme
turhilta jännityksiltä sen mukaan miltä kenestäkin tuntui, jännitys, rauhattomuus, kylmyys tms. Ohjeet olivat
erilaiset jokaisen tunnetilan kohdalla. Näin saimme
olomme rauhalliseksi tulevaa kohtaamista rauhallisen
isokokoisen Eestin työhevosen, Veikon tapaamiseen.
Veikko löytyi tallin perukoilta. Toiset hepat hirnahtelivat meille kulkiessamme niiden ohi, Samin kantaessa
Veikon satulaa.
Jokainen halukas sai jonkin tehtävän ratsastuksen
valmistelussa. Ensin Veikolle laitettiin riimu, jotta se
pysyisi hallinnassa jos vaikka säikähtäisi jotain. Seuraavaksi Veikko sai valjaat, ja tietysti koko ajan kehuja ja
silittelyä. Tämän jälkeen laitettiinkin hevosen jalkoihin
jonkinlaiset suojat, ne kiinnitettiin tarroilla, ja totta
puhuakseni näytti melko hurjalta kun yksi retkeilijöistä
niitä laittoi... itse en olisi uskaltanut.

Sitten harjasimme Veikon. Se oli homma, jonka minäkin
uskalsin tehdä. tietysti taas siliteltiin ja kehuttiin kuinka
hyvä heppa Veikko on. Rauhallinen ote ja rauhallinen
puhe, näin meitä ohjeistettiin. Lopuksi sitten satulanlaitto ja Veikon talutus ulos tallista.
Näin heppakyytimme sitten olikin valmis alkamaan.
Hevosta voi käyttää monenlaiseen terapiaan, puhutaan
ratsastusterapiasta. Jopa psykoterapiaa järjestetään
ratsastusterapeutti Sonja Hartikaisen mukaan.
Sää oli melko tuulinen ja kylmä, ja näin olikin hyvä että
vieressä oli vanha kartano missä sijaitsi kahvila. Siellä
pystyi odottelemaan vuoroaan ratsaille pääsyyn kahvikupposen ääressä.
Reissu oli jännittävä, mukava ja antoisa. Vaikka porukan
kokenein ratsastaja olikin pettynyt, ettei saanut edes
nostaa hevosta raviin, vaan oli ratsastettava maastoreitti käynnissä Sonjan taluttaessa hevosta.
Kiitos taas kerran retkestä Emylle ja Saaralle järjestelyistä. Kaikki olivat joka tapauksessa erittäin tyytyväisiä
reissuun.
Johanna
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Emyläisten runoja
Talvi

Lumiloru

Hiljaisuuden hetki,
hetki hiljaisuudessa.

Lumi se tykkää laduista,
valkoisista kaduista
sekä pihapirtin iloisesta valosta.

Talvinen maisema,
on lunta ja pakkasta.

Lumi se tykkää hallasta,
Lapista ja Sallasta
sekä öisen talvitaivaan pohjanpalosta.

Savun sumuinen, hetki usvainen,
hetki hiljaisuuden.

Lumi on kaukana kesästä,
linnunlaulun pesästä.
Sille on oma aikansa,
valkean hunnun taikansa.

Pakkasasteita nolla,
tähtiä ja tähtisadetta.
Anne Karhu

Lumi myös tykkää pukista,
muorista ja ukista
sekä ikkunalla ruudun kuurankukista.
Lumi siis tykkää muorista,
lapsista ja nuorista
sekä lapasista että villasukista.

Joulu-ilta

Lumi on luotu leijumaan,
satamaan ylle keijumaan.
Maassa maan tavalla,
vaikka pohjoisnavalla.

Jouluvalot ikkunoissa säihkyvät
kultaiset tiu'ut tonttujen lakeissa helkkyvät.
On taivas tummansinistä samettia
kirkkaa värikkäät joulukoristeet kuusen
oksilla kimaltaa

Emylle: Antti

Joulukynttilät loistaa
Tähti kuusen latvaa koristaa
Pienet hauskat joulu koristeet tuovat
iloa
- Mitä nyt? Joko saapuu itse joulupukkikin!
Emylle: Tuula Viljasalo

Haluatko runosi, taidettasi tai muita
luomuksiasi tiedotteeseen?
Lähetä ne meille viimeistään
edeltävän kuun 15. päivänä!
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Emyn yhteistyökumppanien toimintaa
Tukea seurakunnista

Edullisia ruokailupaikkoja

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

Hyvä Arki ry: aamiainen ma-pe klo 8–9. Asunnottomille ilmainen. Siltakuja 3B. Päihteetön
palvelu.
Manna-talo: kts. verkkosivuilta päivitetty tilanne. https://www.manna-apu.fi Tuomarilantie 19.
Kivenkolo: lounas arkisin klo 11.30-13
5 €. Merisaapas 1 A. Päihteetön palvelu.

Esbo svenska församling

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

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 diakonarbetare för en pratstund.
Du kan ringa tf 050 432 4323 eller skicka e-post nina.
wallenius@evl.fi. Vi hörs! Mvh Nina Wallenius

Diakonialounaat ja lounaat Espoon
seurakunnissa
Auroran kappeli Heiniemenpolku 1, kappelilounas ma ja to klo 11–13. Alkuhartaus to klo 11.
Aikuiset 5 €, lapset 2–0,50 €.

Elintarvikejakelu

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

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

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

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.

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

Manna-talo: elintarvikkeiden jako ma-pe 1213.30. Ajan varaaminen soittamalla, puh.
040 040 1114 klo 9–11. Tuomarilantie 19.

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

Ilmaisia ruokailupaikkoja

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

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.

Matinkappeli Liisankuja 3, ti klo 12–13.
Hinta 3 €.

Espoonlahden kirkko: aamupala joka tiistai
klo 9–10.00. Leipämessu kuukauden viimeinen
perjantai klo 10, jonka jälkeen ilmainen keittolounas. Lounaan edellytyksenä ei ole messuun
osallistuminen. Kipparinkatu 8.
Kivenkolo: maksuton hävikkiruokalounas
perjantaisin klo 11.30-13.00. Merisaapas 1 A.
Päihteetön palvelu.

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

Espoon ruoka-avusta löydät ajantasaista tietoa
parhaiten: ruoka-apu.fi.
Tarkistathan sieltä tietojen paikkansapitävyyden!
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Raitin Pysäkki

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

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 ruokajakelua on satunnaisesti.

Tervetuloa Naapuruustaloon ma – pe klo 9.30
– 15.30! Noudatamme turvavälejä ja rajoitamme kävijämäärää sisätiloissa ohjeistusten
mukaisesti. Pienryhmien kokoontuminen
sovitusti on jälleen mahdollista. Keskiviikkoisin
tarjoamme lounasta klo 11 alkaen niin kauan
kuin ruokaa riittää.

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 luentoja, kursseja
ja muita tilaisuuksia. Näistä saat tarkemmat tiedot
Pysäkiltä.

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

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

Kaikukortti on kortti, jolla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja Kaikukortti-verkostojen kulttuurikohteisiin. 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 rahatilanteessa etkä voi siitä syystä hankkia pääsylippuja tai kurssipaikkoja 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
Saara Paulasalo puh. 050 310 7980 saara.paulasalo@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
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