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Kohtaamispaikka 
Lilla Karyll
Pappilantie 7,  Espoon keskus
p. 050 310 7985 
Lilla Karyll on yli 100-vuotias puu-
huvila aivan Espoon keskuksen sy-
dämessä. Lillasta löytyy muun mu-
assa asiakastietokone, päivän lehtiä, 
edullista kahvia ja juttuseuraa. Lillan 
yläkerrasta löytyy pieni kokoushuo-
ne, toimisto ja bändihuone.

Kohtaamispaikka 
Meriemy
Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 050 471 7774
Meriemy sijaitsee kävelymatkan 
päässä Kivenlahden merellisistä 
maisemista, Ala-Kivenlahden os-
toskeskuksen kupeessa. Kävelyka-
dun varrella sijaitsevaan katutason 
kohtaamispaikkaan on helppo tul-
la moikkaamaan, lukemaan päi-
vän lehti kahvikupillisen äärellä ja 
osallistumaan talkoisiin tai erilaisiin 
ryhmiin.

Kohtaamispaikka ja
ryhmätila Valoemy
Maapallonkatu 8 E-F, Olari
p. 050 312 5193 
Valoemy on Emyn uusin kohtaamis-
paikka Olarissa. Valoemyssä on pal-
jon ryhmätoimintaa- ja tiloja, mutta 
myös avoimia ovia ja kohtaamispai-
kan peruselementit: kahvi, tee ja 
päivän lehdet. Valoemyssä on myös 
erilaisia pelimahdollisuuksia, aina 
perinteisistä peleistä konsoleihin ja 
VR-peleihin.

Yhdistys ja yhteystiedot
3.12. Retki Kissakahvilaan

7.12. Vapaaehtoisten pikkujoulut 
Valoemyssä

9.12. Vaatteiden korjauspäivä Valoemyssä

15.12. Tietovisailu-hybridiryhmä 
Valoemyssä

15.12. Jouluisia makuja Valoemyn talkoissa

17.12. Emyn joululounas Lilla Karyllissa

24.12. Jouluaaton päivystys Meriemyssä

26.12. SPR Keski-Espoon Tapaninpäivän 
kahvila Villa Apteekissa

28.12. Retki Villa Elfvikin luontopoluille

28.12. Startti Emyn vapaaehtoiseksi 
Villa Apteekissa

31.12. Uudenvuoden vastaanotto 
Lilla Karyllissa

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 2021 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   Irene Merinen         p. 050 310 7987  irene.merinen@emy.fi
Ohjaaja   Saara Paulasalo         p. 050 310 7980  saara.paulasalo@emy.fi
Järjestötyöntekijä Eeva Leinonen   p. 050 310 7984  eeva.leinonen@emy.fi
Järjestötyöntekijä  Minna Kettunen  p. 050 310 7983  minna.kettunen@emy.fi
Järjestötyöntekijä Tiia Hachad   p. 050 310 7986  tiia.hachad@emy.fi
Järjestötyöntekijä Kari Vironen   p. 050 367 2676  kari.vironen@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
3.12. Retki Kissakahvilaan

7.12. Vapaaehtoisten pikkujoulut 
Valoemyssä

9.12. Vaatteiden korjauspäivä Valoemyssä

15.12. Tietovisailu-hybridiryhmä 
Valoemyssä

15.12. Jouluisia makuja Valoemyn talkoissa

17.12. Emyn joululounas Lilla Karyllissa

24.12. Jouluaaton päivystys Meriemyssä

26.12. SPR Keski-Espoon Tapaninpäivän 
kahvila Villa Apteekissa

28.12. Retki Villa Elfvikin luontopoluille

28.12. Startti Emyn vapaaehtoiseksi 
Villa Apteekissa

31.12. Uudenvuoden vastaanotto 
Lilla Karyllissa

EMY-tiedote 12/2021
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 Lilla Karylliin.
Kansi: Arttu
Lähetä aloitteesi, toiveesi tai ideasi Emylle
emy.fi -sivujen aloitelomakkeella tai aloite@emy.fi

Joulukuun tärpit

"Joulu on taas, joulu on taas, kattilat täynnä 
puuroo.."

Vuosi lähenee loppuaan, ja minkälainen vuosi se oli-
kaan. 2021 on tuntunut pitkältä ja sisältänyt monen-

laisia uusia tuulia. Emy on ollut historiansa pisimmän 
ajan kiinni vuoden 2020 marraskuusta tämän vuoden 
toukokuuhun, toivoa sopii että tämä jää myös histo-
riamme ainoaksi kerraksi. Olemme joutuneet kehittä-
mään paljon uutta sekä vastaamaan uusiin haasteisiin. 
Tästä kuuluu kiitos myös teille kaikille aktiivisille kävijöil-
lemme, jotka yhdessä meidän kanssamme olette olleet 
mukana. Ensi vuonna vastassa on varmasti uudenlaisia 
haasteita, mutta yhteinen kokemuksemme on varmasti 
vahvistanut meitä kohtaamaan niitä.

Joulukuussa tarjolla on myös vuoden tauon jälkeen taas 
Emyn perinteinen joululounas Lilla Karyllissa, kolmessa 
eri kattauksessa. Tämä myös merkitsee jonkinlaista va-
rovaista paluuta niihin tuttuihin perinteisiin, mitä Emyl-
lä on aina tähän aikaan. Varovaisesti toivomme että ensi 
vuosi jatkaisi tätä paluuta tuttuun ja turvalliseen.

Seuraavalla aukeamalla on Emyn joulunajan ja loppu-
vuoden ohjelmasta napattuja tärppejä. Luvassa on eri-
laisia vapaaehtoistehtäviä joululounaaseen liittyen, ki-
voja retkiä ja muuta mukavaa. Tutustu ja tule mukaan!
Tämän tiedotteen välistä löytyy myös uunituore Avo-
mielin-lehti ja loppuaukeamalta löytyy lista ruoka-apua 
tarjoavista tahoista. 

Emy suuntaa tänäkin vuonna joulukorttirahat Hyvä 
Joulumieli -keräykseen. Toivotan tässä vaiheessa koko 
Emyn poppoon puolesta erittäin rauhallista joulunaikaa 
ja hyvää uutta vuotta!

Arttu
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Vapaaehtoisten pikkujoulut Valoemyssä 
ti 7.12. klo 14-17. 

Tervehdys Emyn vapaaehtoinen! Lämmin 
kiitos kuluneesta vuodesta ja ajastasi emy-
läisten hyväksi! Emyn tontut kutsuvat sinut 
viettämään kepeää pikkujoulua Valoemyyn. 
Luvassa leikkimielistä visailua, yhdessäoloa 
ja pikkusuolaista & makeaa. Ilmoittaudu to 
2.12. mennessä Vellossa tai Virpille 
p. 050 310 7981. 

Vaatteiden korjauspäivä Valoemyssä 
to 9.12. klo 12-14. 

Vaatturi Helena Ranta ohjaa sinua tarvittaes-
sa vaatteen korjaamisessa. Pesethän vaatteen 

ennen korjausta! Lisätietoja Virpiltä 
p. 050 310 7981.

Tietovisailu-hybridiryhmä Valoemyssä 
ke 15.12. klo 10-11. 

Visailua vaihtuvalla teemalla Valoemyssä! 
Emy muodostaa oman joukkueen Valoemyyn ja 
kisailee Helmi ry:n ja Karvinen ry:n joukkuetta 
vastaan etäyhteydellä. Joulukuun visailun tee-
ma on Yleistietoa Trivial Pursuit -tyyliin. Voit-
tajajoukkue palkitaan herkuilla! Tule rohkeasti 

mukaan, mukana Saara P. 

Jouluisia makuja Valoemyn talkoissa 
ke 15.12. klo 10-13 

Ilmoittaudu Vellossa tai Artulle 
p. 050 312 5193.

Jouluaattoa vietetään Meriemyssä 
pe 24.12. klo 11.30 alkaen. 

Ohjelmassa on yhdessäoloa ja herkuttelua. Ilmoit-
tauduthan mukaan viimeistään 22.12. Vellossa 
tai Eevalle p. 050 310 7984. Ilmoitathan samalla 
ruokarajoitteesi.

Retki Villa Elfvikin luontopoluille Espoon 
Laajalahteen ti 28.12. klo 9-15

Lähde ulkoilemaan hyvässä seurassa ti 28.12.! 
Villa Elfvikin luontopolut Espoon Laajalahdessa 
tarjoavat tietoa alueen luonnosta ja historiasta. 
Lähtö Lilla Karyllista klo 9, paluu klo 15 men-
nessä. Kulku julkisilla, Emy tarjoaa matkaliput 
ja retkieväät. Varustaudu säänmukaisella vaate-
tuksella ja juomapullolla. Ei sovi liikuntarajoit-

teisille. Ilmoittaudu 27.12. mennessä Vellossa tai 
Saara P. puh. 050 310 7980. Ilmoitathan samalla 

ruokarajoitteesi.

Uuden vuoden vastaanotto Lilla Karyllissa 
pe 31.12. klo 15-17. 

Tule mukaan toivottamaan uusi vuosi tervetul-
leeksi! Tarjolla purtavaa, musiikkia ja muuta 

ohjelmaa. Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla Karylliin 
p. 050 310 7985. Ilmoitathan samalla 

ruokarajoitteesi.

Retki Kissakahvilaan 
pe 3.12. klo 13. 

Tule retkelle Kissakahvila Hel-
kattiin Helsingissä! Yhteisläh-
tö Lilla Karyllista klo 13. Emy 
tarjoaa kakkukahvit kissojen 
seurassa. Ilmoittaudu to 2.12. 
mennessä Vellossa tai Virpille 
p. 050 310 7981.

SPR Keski-Espoo tapaninpäivän kahvila 
su 26.12. klo 13-16 Villa Apteekissa.

Älä ole jouluna yksin – tule vapaaehtoistemme jär-
jestämään joulukahvilaan. Veloitukseton kahvi-
lamme on auki kaikille seuraa kaipaaville. Luvassa 
on kahvittelun ja jouluisen tunnelman lisäksi 
leppoisaa yhdessäoloa.

Emyn joululounas Lilla Karyllissa 
pe 17.12. klo 11-16.
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Valoemyssä Jouluherkkutyöpaja 15.12. 
klo 12.30-14.30.

Joululounastalkoita 
kohtaamispaikoissa 
Porkkanalaatikon valmistus 13.12. 

Lilla Karyllissa talkoiden yhteydessä.

Lanttulaatikon valmistus 14.12. 
Lilla Karyllissa talkoiden yhteydessä.

Perunalaatikon valmistus 15.12. 
Lilla Karyllissa talkoiden yhteydessä.

Karjalanpaistin valmistus 16.12. 
Lilla Karyllissa talkoiden yhteydessä.

Meriemyssä Jouluherkkutyöpaja 13.12. 
klo 12.30-14.30.

Emyn joululounas

Emyn perinteinen joululounas tarjoillaan kohtaa-
mispaikka Lilla Karyllissa perjantaina 17.12. Jou-
lulounas on maksuton ja lämpimästi tervetulleita 
ovat Emyn jäsenet tai muuten toiminnan piirissä 
olevat henkilöt. 

Ilmoittaudu lounaalle viimeistään 16.12. Vellossa 
tai soittamalla Lilla Karylliin p. 050 310 7985. 
Ilmoitathan samalla ruokarajoitteesi.

Lounasta tarjotaan kolmessa eri kattauksessa, 
klo 11.30, klo 13 ja  klo14.30. Saavuthan lounaalle 
VASTA oman kattauksesi kellonaikaan! Jos sinulla 
on kysyttävää, ota yhteyttä Tiiaan p. 050 310 7986.
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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
• Pihan haravointia Lilla Karyllissa
Tai joku muu sinua kiinnostava tehtävä! 
Ota yhteyttä Virpiin p. 050 310 7981.

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

Emyn kuukausikokous Meriemyssä
Vuoden 2022 ensimmäinen kuukausikokous on la 8.1. 
klo 13-14. Suunnittelemme yhdistyksen toimintaa, sekä 
käymme läpi retkitoiveita ja aloitteita. Ideoita ja aloittei-
ta voi esittää kohtaamispaikkojen aloitelaatikoihin tai s-
postitse: aloite@emy.fi. 
Lisätietoja Virpiltä p. 050 310 7981.

Kuukausikokouksen jälkeen Meriemyssä on Kaikukortti-
ryhmä klo 14-15. 

Talkoot
• Lilla Karyllissa joka arkipäivä klo 10-13                                                      

(Ei 6.12., 17.12., 24.12. ja 31.12.)
• Meriemyssä ma, ke ja pe klo 10-13 (Ei 24.12.)
• 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
• Lilla Karyll on auki arkisin klo 9-16.30. 
• Meriemy on auki arkisin klo 9-16.30. 
• Valoemyssä on avoimet ovet ma, to ja pe klo 10-14 

Kohtaamispaikkojen päivystykset ovat palanneet kuvi-
oihin. 

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

Varmista aina kohtaamispaikkaan soittamalla että 
päivystäjä on paikalla!

Startti Emyn vapaaehtoiseksi Villa Apteekissa 
ti 28.12. klo 16-17.30 Kiinnostaako sinua vapaaeh-
toisena toimiminen, muttet tiedä mistä aloittaa? Tule 
Emyn vapaaehtoiskoulutukseen! Osoite: Pappilantie 5. 
Ilmoittaudu mukaan ma 27.12. mennessä Vellossa tai 
Saaralle p. 050 312 5192.

Tule mukaan kehittämään Emyä!

Kiinnostaako vapaaehtoistyö?

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

Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutus Valoemyssä 
4.-5.1.2022 klo 9-16. Valoemyssä järjestetään Mielen-
terveyden ensiapu1 -koulutus tammikuun alussa. Kou-
lutukseen ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat 
vaalia ja vahvistaa omaa ja läheistensä mielenterve-
yttä. Mielenterveys on terveyttä: mielen hyvää voin-
tia ja ihmisen kykyä selviytyä arjessa. Se on voimava-
ra, joka mahdollistaa monia asioita elämässä. Hyvää 
mielenterveyttä ovat myös kyky luovuuteen ja läheisiin 
ihmissuhteisiin. Kurssi ei sovellu akuutissa kriisissä ole-
valle. Koulutus on maksuton. Sisältää oppikirjan, aa-
mukahvin ja kevyen keittolounaan. Hae mukaan 31.12. 
mennessä Vellossa tai Virpi p. 050 310 7981.

Ajankohtaista Emyssä
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Kiitos ja näkemiin, Emy!

Minun lyhyt ja ytimekäs urani Espoon mielenterveys-
yhdistyksessä ja nuorten aikuisten Tuu messiin! -hank-
keessa on saavuttanut loppusuoransa. Olen mukana 
tämän vuoden (2021) loppuun asti. Nyt on aika sanoa 
kiitokset kaikille, joita olen tavannut ja joihin olen 
saanut ilon tutustua. Kiitos! Olen kokenut kohtaamiset 
arvokkaiksi ja merkityksellisiksi. Liikutun kaikista niistä 
muistoista, joita olen tämän n. puolen vuoden aikana 
kerännyt aarrearkkuuni ja jotka saan onneksi mukaani.

Elämä eletään hetkissä ja olen onnellinen saamastani 
kokemuksesta. Kesä sujui lämpöisissä (huh hellettä) 
tunnelmissa suurimmalti osin Kivenlahden Merie-
myssä. Nyt syksyllä olen oleillut enimmäkseen Olarin 
Valoemyssä pitäen kässäryhmää, hyvinvointituokioita, 
jumppaa, talkoita ja Nuorten aikuisten Olotiloja.

Lukuisat lautapelihetket, erityisesti Carcassonne ja Uno 
flip, yhteiset pizzanleipomiset, kohokohtana kävijä-
ennätykseen kiirinyt Halloween-juhla sekä antoisat 
keskustelut ovat siivittäneet työntekoa ja antaneet 
arkeen iloa. En voi sanoa, ettei matkassa olisi ollut mi-
tään haastavaa, mutta kyllä nekin ovat lopulta voimaksi 
muuttuneet.

Haikein mielin sanon näitä hyvästejä tietäen, että aina 
on mahdollista tulla moikkaamaan tuttuja kohtaamis-
paikkoihin tulevaisuudessakin. Katsotaan mihin elämä 
vie seuraavaksi. On ollut ihan mahtavaa!

Muista, sinä olet oikea tähti! Olet aivan ihana ja olet 
rakas! 

T. Irene

Irene jatkaa matkaa

Kiitos kaikesta, Irene! Hyvää jatkoa ja tervetuloa 
moikkaamaan meitä kaikkia kohtaamispaikkoihin! 

Suna ry:n näyttely 20.11.-15.12.2021

Kuvataidetaloyhdistys Suna ry pitää vuosinäyttelyn 
kauppakeskus Espoontorin näyttelytilassa. Galleria on 
avoinna ke-pe klo 12-18  ja la-su klo 12-16.
Se sijaitsee 1. kerroksessa suutarin ja kultasepänliikkeen 
jälkeen. 

Lämpimästi tervetuloa!
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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

Tiistai

Ystäväryhmät. 13.12. asti, ei 6.12. Ystäväryhmät on 
tarkoitettu erityisesti yksinäisille tai sosiaalisesti eristäy-
tyneille henkilöille, jotka kaipaavat elämäänsä ihmisiä 
ja mielekästä tekemistä. 
• Me-talon ystäväryhmä (Terveyskuja 2 B) klo 10-

11.45 Ilmoittaudu Saaralle p. 050 312 5192.
• Raitin Pysäkin ystäväryhmä (Konstaapelinkatu 1) 

klo 15-16.30. Ilmoittaudu Virpille  p. 050 310 7981.
• Naapuruustalo Matinkylän ystäväryhmä          

(Matinkatu 7) klo 15-16.30. Ilmoittaudu Saaralle     
p. 050 312 5192.

Shakkikerho Villa Apteekissa klo 13-15, 13.12. asti. 
EI 6.12. Ryhmässä pelataan shakkia mukavassa poru-
kassa. Voit tulla mukaan, vaikket vielä osaisi shakkia – 
neuvojakin on tarjolla. Tervetuloa pelaamaan! 

Sielun maisemien maalarit Lilla Karyllissa klo 17-
19, 13.12. asti, ei 6.12. Emyn kuvataideryhmät ovat 
avoimia kaikille eikä taitovaatimuksia ole. Tervetuloa 
mukaan löytämään kuvataiteen ja värien ilo! Ilmoittau-

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

Emy-chat Tukinetissä klo klo 10-11.30, 21.12. asti.
Keskustelua mielen hyvinvoinnista ja arjen asioista. Kes-
kustelu helpottaa. https://tukinet.net/

Puhelinrinki klo 12-13, 21.12. asti. Kaipaatko juttuka-
vereita? Tule vaihtamaan kuulumisia ja päivän tunnel-
mia puhelinrinkiin. Soitamme sinut mukaan maksutto-
maan ryhmäpuheluun. Ilmoittaudu etukäteen 
Virpille p. 050 310 7981.

Taidetta eri tekniikoilla Valoemyssä klo 14-16, 
27.12. asti. EI 6.12. Ryhmässä hyödynnetään kek-
seliäästi erilaisia kierrätys- ja luonnonmateriaaleja 
perinteisten taidetarvikkeiden ohella. Tule taiteile-
maan rennolla meiningillä, aiemman osaamisen sijaan 
tarvitset vain uteliaisuutta!  Lisätietoja Saara P:ltä p. 050 
310 7980.

Talkoot klo 10-13.  Kokkaillaan ja huolehditaan koh-
taamispaikkojen siisteydestä yhdessä.  

• Lilla Karyllin talkoot. Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla 
Karylliin p. 050 310 7985. EI 6.12.

• Meriemyn talkoot. Ilmoittaudu Vellossa tai          
Meriemyyn p. 050 471 7774. EI 6.12.

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

Meikkausryhmä Meriemyssä klo 12-14, 14.12. asti. 
Haluatko oppia meikkaamisen saloja? Meikkausryhmäs-
sä harjoitellaan meikkaamista omien toiveiden mukai-
sesti arkimeikistä juhlameikkiin. Voit ottaa omia meik-
kausvälineitäsi mukaan. Lisätietoja Virpiltä 
p. 050 310 7981.
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Kuntosali Leppävaaran urheiluhallilla (18-32 v.) 
klo 16-17  Veräjäpellonkatu 6, 14.12. asti Nuorten 
aikuisten kuntosaliryhmä palaa taas kuvioihin. Treenaa 
kivassa porukassa haluamallasi intensiteetillä, neuvoja 
voi kysyä. Lisätietoja Artulta p. 050 312 5193.

Taideryhmä (18-32 v.) Me-talolla  klo 16.30-18.30, 
14.12. asti. Ryhmässä taiteillaan turvallisessa ilmapii-
rissä kuukausittain vaihtuvan teeman mukaan. Piirtää 
voi aiheesta tai aiheen vierestä, tai tulla mukaan vain 
nauttimaan tunnelmasta. Lisätietoja Artulta 
p. 050 312 5193.

Ilon maalarit Meriemyssä klo 16.30-18.30, 13.12. 
asti. Emyn kuvataideryhmät ovat avoimia kaikille eikä 
taitovaatimuksia ole. Tervetuloa mukaan löytämään 
kuvataiteen ja värien ilo! 

Keilausta Tapiolan keilahallilla klo 14-15. Vuoden vii-
meinen kerta 14.12. Mukana Arja. Ilmoittaudu Vellossa 
tai Virpille p. 050 310 7981.

Keskusteluryhmä kaksisuuntaista mielialahäiriötä 
sairastaville Lilla Karyllissa parillisina viikkoina klo 
18-19.30, 13.12. asti. Ryhmä kokoontuu luottamuksel-
lisesti keskinäisen vertaistuen ja keskustelun äärellä. 

Teatteriryhmä ESKOssa klo 14-15.30, 14.12. asti. 
Emyn teatteriryhmä kokoontuu ESKOn salissa 
(Pappilantie 2). Ryhmässä harjoitellaan ilmaisutaitoa ja 
näyttelemistä teatterikoulun opettajan ohjauksessa. 

Keskiviikko

Olohuone klo 13-15, 15.12. asti. Avomielin-verkossa, 
Discordissa. Mukaan voit tulla videoyhteydellä, äänellä, 
kirjoittelemalla tai tulla vain kuuntelemaan. 

Talkoot klo 10-13. Siivoillaan, kokkaillaan ja huolehdi-
taan kohtaamispaikkojen siisteydestä yhdessä.  

• 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.

Hyvinvoinnin teematuokio Valoemyssä klo 14-15. 
Alustuksia ja keskustelua eri hyvinvoinnin teemoista. 
Tule mukaan! 
• 1.12. Tunnetyöpaja: viha ja vahvuus
• 8.12. Myötätunto
• 15.12. Ahdistuksen hallintakeinoja

Nuorten aikuisten (18-32 v.) Olotila Valoemyssä 
klo 16-20, 15.12. asti. Olotila nyt myös keskiviikkona! 
Olotilassa voit pelailla, hengailla, tutustua uusiin ihmi-
siin, tulla tekemään kouluhommia tai muita prokkiksia. 
Valoemystä löytyy erilaisia pelikonsoleita ja lautapelejä, 
voit myös tuoda omiasi. Lisätietoja Artulta 
p. 050 312 5193.

Ystäväryhmä Unelman kammarissa klo 15-17, 
15.12. asti. Ryhmä on tarkoitettu yksinäisille tai sosiaa-
lisesti eristäytyneille, jotka kaipaavat elämäänsä ihmisiä 
ja mielekästä tekemistä. Tiedustelut Virpi 
p. 050 310 7981.

Askartelupaja Villa Apteekissa klo 13-15, 15.12. 
asti. Askarrellaan eri teemoista ja materiaaleista Villa 
Apteekin (Pappilantie 5) yläkerrassa. 

Levyraati Naapuruustalo Matinkylässä klo 12-13 pa-
rittomina viikkoina,  8.12. asti. Levyraadissa analysoi-
daan, muistellaan ja arvostellaan soitettuja kappaleita. 
Voit halutessasi ehdottaa omaa musiikkia. 

Peli & Puhe -ryhmä Tuu messiin! -Discordissa (18-
32 v.) klo 15-17, 15.12. asti. Discordiin on palannut-
keväältä tuttu pelailu & puhelu -ryhmä. Mukaan voi 
tulla höpisemään ja pelaamaan yhdessä tai itsekseen 
jotain. Lisätietoja Artulta p. 050 312 5193.

Keskusteleva teehetki Lilla Karyllissa parillisina 
viikkoina klo 16.30-18, 15.12. asti. Keskustelemme 
vaihtuvista teemoista. Tervetuloa mukaan ryhmään! 

Keskustelua yksinäisyydestä Lilla Karyllissa paritto-
mina viikkoina klo 16.30-18, 22.12. asti. Ryhmä sopii 
sinulle, jos koet tai olet kokenut yksinäisyyttä. 

Futsalia Storängensin koululla klo 17-18, 8.12. saak-
ka, jonka jälkeen joulutauko. Rehtorinkuja 4. Tiedus-
telut Kaidelta p. 050 552 1049.
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Perjantai

Tukiryhmä masentuneille Lilla Karyllissa paritto-
mina viikkoina klo 17-18.30, 9.12. asti. Keskustelua, 
tukea ja selviytymiskeinojen jakamista. Ryhmää ohjaa-
vat vertaisohjaaja Maaret ja psykoterapiaopiskelija Heli. 
Osallistujilta edellytetään luottamuksellisuutta. Terve-
tuloa mukaan! Lisätietoja Virpiltä 
p. 050 310 7981.

+50-v. maahan muuttaneiden ryhmä Ison Omenan 
Chapplessa klo 15-16.30, 9.12. 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.

Nuorten aikuisten (18-32 v.) Olotila Valoemyssä klo 
15-19, 16.12. asti. Olotilassa voit pelailla, hengailla, tu-
tustua uusiin ihmisiin, tulla tekemään kouluhommia tai 
muita prokkiksia. Valoemystä löytyy erilaisia pelikonso-
leita ja lautapelejä, voit myös tuoda omiasi. Lisätietoja 
Artulta p. 050 312 5193.

Kässäryhmä Valoemyssä klo 12-14, 10.12. asti.
Tervetuloa tekemään erilaisia käsitöitä! Osaamista ei 
tarvitse olla, sinua autetaan tarvittaessa. Jos et keksi te-
kemistä, ideoidaan yhdessä. Ennen aloitusta pidämme 
noin 5 minuutin rentoutushetken. Olet sydämellises-
ti tervetullut! Ryhmää vetävät Sirkkeli ja Irene. 
Lisätietoja Ireneltä p. 050 310 7987.

Sulkapalloa Lagstadin koululla klo 18-19, 2.12. asti.  
Mukaan tarvitset sisäkengät ja rennot vaatteet. Mailan 
ja pallon saat tarvittaessa lainaksi. Ilmoittaudu Vellossa 
tai Saaralle p. 050 312 5192.

Talkoot klo 10-13.  Kokkaillaan ja huolehditaan koh-
taamispaikkojen siisteydestä yhdessä.  

• Lilla Karyllin talkoot. Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla 
Karylliin p. 050 310 7985. EI 17.12., 24.12., 31.12.

• Meriemyn talkoot. Ilmoittaudu Vellossa tai Merie-
myyn p. 050 471 7774. EI 24.12.

Pensseleitä & Pikseleitä Tuu messiin! -Discordis-
sa (18-32 v.) klo 18-20, 16.12. asti. 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 
p. 050 312 5193.

  Torstai

Toimintaryhmä Lilla Karyllissa klo 13.30-15. Kaikille 
avoin toiminnallinen ryhmä. Ryhmässä on vaihtele-
vaa tekemistä, ja samalla voimme tutustua toisiimme. 
Ilmoittaudu Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.
• 2.12. Joulukorttien askartelua 
• 9.12. Visailua 
• 16.12. Joulukoristeiden askartelua 
• 23.12. Joululauluja ja glögiä 
• 30.12. Unelmakartta 

Levyraati Meriemyssä klo 14-15.  Levyraadissa analy-
soidaan, muistellaan ja arvostellaan soitettuja kappalei-
ta. Voit halutessasi ehdottaa omaa musiikkia. Levyraati 
viimeisen kerran 2.12. 

Olohuone klo 13-15, 16.12. asti. Avomielin-verkossa, 
Discordissa. Mukaan voit tulla videoyhteydellä, äänellä, 
kirjoittelemalla tai tulla vain kuuntelemaan. Mukana 
Tiia.

Leffaryhmä Meriemyssä klo 13. Katsotaan yhdessä 
elokuva. Leffaryhmä viimeisen kerran 16.12. Voit 
ehdottaa leffaa Eevalle p. 050 310 7984.

Talkoot Lilla Karyllissa klo 10-13. Kokkaillaan ja huo-
lehditaan talon arkisista askareista yhdessä.  Ilmoittau-
du Vellossa tai Lilla Karylliin p. 050 310 7985.

Jumppatuokio Valoemyssä klo 12.30-13.30, 16.12. 
asti. Kevyttä ja helppoa jumppaa rennolla fiiliksellä. 
Liikeet mahdollista tehdä seisten tai istuen. 
Lisätietoja Ireneltä p. 050 310 7987.
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Kuntosali Kannusillanmäen väestönsuojassa klo 16-
17, 10.12. asti. Emyn kuntosalivuoro on joka perjantai 
Kannusillanmäen väestönsuojan kuntosalissa. Salilla 
treenataan mukavassa seurassa. 

Joogaa ESKOssa ja etänä klo 13.30-14.45, 17.12. 
asti. 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.

Kävelyä Lilla Karyllista klo 14.30-15.30, 10.12. asti.
Kävelyä ja juttelua. 

Nuorten aikuisten (18-32 v.) Olotila Valoemyssä klo 
15-19, 17.12. asti. Olotilassa voit pelailla, hengailla, tu-
tustua uusiin ihmisiin, tulla tekemään kouluhommia tai 
muita prokkiksia. Valoemystä löytyy erilaisia pelikonso-
leita ja lautapelejä, voit myös tuoda omiasi. Lisätietoja 
Artulta p. 050 312 5193.

Bänditaitoryhmä Lilla Karyllissa pe klo 13-14, 10.12. 
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 Joulukuussa

Kohtaamistaidetta Meriemyssä klo 14-15.30, 3.12. 
asti. Kohtaamistaide on moniaistista ryhmämuotoista 
taidetyöskentelyä, jossa keskeisinä osina ovat taiteen 
tekemisestä nauttiminen, esteettisyys, arvostaminen, 
jakaminen ja vuorovaikutus sekä ennen kaikkea koh-
taamiset ryhmäläisten ja taiteen kanssa. Kohtaamis-
taide pohjautuu japanilaiseen Clinic Art:iin. Jokainen 
toimintakerta noudattaa selkeää rakennetta, jossa 
ensiksi virittäydytään aiheeseen, tämän jälkeen paneu-
dutaan taidetyöskentelyyn ja viimeiseksi on valmiiden 
töiden arvostus.

Sunnuntai
Taidetyöpaja Valoemyssä klo 12-15. Viimeisen 
kerran 12.12. Taidetyöpajoissa työskennellään taiteen 
eri muotojen kanssa erilaisista teemoista inspiroituen. 
Mielikuvitusta ja luovuutta herätellään kokeilemalla 
luovia itseilmaisukeinoja piirtämisestä maalaamiseen ja 
kirjoittamisesta muovailemiseen.  
Taidetyöskentely mahdollistaa omien ajatusten ja tun-
teiden äärelle pysähtymisen ja niiden näkyväksi teke-
misen. Luovan itseilmaisun kautta voi kokea yllättäviä-
kin oivalluksia ja löytää uusia voimavaroja sekä iloa ja 
merkityksellisyyttä omaan elämään. Mitään ei tarvitse 
osata, eikä sinulla tarvitse olla aiempaa kokemusta 
taidetyöskentelystä. Tule juuri sellaisena kuin olet! 
Ryhmää ohjaa sanataideohjaaja, kohtaamistaiteen 
ohjaaja ja ekspressiivisen taideterapian opiskelija Emilia 
Lindroos. Voit osallistua kaikkiin tai yhteen pajaan. Il-
moittaudu pajaan to 9.12. mennessä Vellossa tai Virpille 
p. 050 310 7981.

Jalkapalloa Laaksolahden hallilla klo 15-16, 10.12. 
asti. Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana on 
hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet taidoista riippumatta 
mukaan pelaamaan! 
Tiedustelut Kaidelta p. 050 552 1049. 
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Uusia harjoittelijoita

Hei! Nimeni on Jasmin ja opiskelen toista vuotta 
sairaanhoitajaksi Laurean ammattikorkeakoulussa. Olen 
aikaisemmalta koulutukseltani lähihoitaja ja erikoistu-
nut mielenterveys- ja päihdetyöhön. Olen ollut Emyssä 
harjoittelussa aikaisemmin lähihoitajana, joten jotkut 
teistä saattavat muistaa minut. Harjoitteluni alkoi 
Emyssä 22.11. ja tulen olemaan teidän seurananne viisi 
viikkoa.

Vapaa-ajallani nautin kirjojen lukemisesta, pelien pelaa-
misesta ja ystävieni näkemisestä. Olen puhelias ja so-
siaalinen ihminen, mutta arvostan myös omaa aikaani. 
Pidän uusien ihmisten tapaamisesta ja odotan innolla 
paluuta Emyn monipuoliseen toimintaan! Toivon tä-
män harjoittelun aikana pääseväni tutustumaan teihin 
kaikkiin ja osallistumaan eri ryhmien toimintaan.

Tuu messiin! -hanke (18-32 v.)

Irene Merinen
p. 050 310 7987
irene.merinen@emy.fi
irenemessis#7646

Arttu Pöyhtäri
p. 050 312 5193
arttu.poyhtari@emy.fi
arttumessis#7884

Tiistaisin
• Kuntosaliryhmä Leppävaarassa (Veräjäpellonkatu 6) 

klo 16-17, 14.12. asti
• Titan taideryhmä Espoon keskuksen Me-talolla    

(Terveyskuja 2 b) klo 16.30-18.30, 14.12. asti.

Keskiviikkoisin
• Peliryhmä Discordissa 15-17, 15.12. asti.
• Olotila Valoemyssä klo 16-20

Torstaisin
• Olotila Valoemyssä klo 15-19
• Pensseleitä & Pikseleitä Discordissa 18-20, 16.12. 

asti.
Perjantaisin
• Olotila Valoemyssä klo 15-19, 17.12. vuoden              

viimeinen Olotila!
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Emyläisten runoja

Haluatko runosi, taidettasi tai muita 
luomuksiasi tiedotteeseen? 

Lähetä ne meille viimeistään 
edeltävän kuun 15. päivänä!

Marraskuu
Riitteiset lehdet

koristavat maata
enää ei ulkona

kauaa oleskella saata

Iltaisin-aamuisin
pimeää kuin

mummon vanhassa
perunakellarissa

Jokunen koriste
jossain ikkunassa

loistaa

Sateen kylmät
piasarat

surun sävelmää
soittaa

Marraskuu
pian

joulunaika
koittaa

Emylle: Tuula Viljasalo

Joulu Runo

Talvi tuli
tontut tekevät jouluvalmistautumista

Joulupukki odottaa
jouluaattoa

 ja juhlaa lahjat aattona.

Johanna 2021
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Emyn yhteistyökumppanien toimintaa

 Ilmaisia ruokailupaikkoja

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

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 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 11:30-13:00, 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, Nou-
toruokajakelu, alkaa 7.9.2021-16.12.2021. Tiis-
taisin ja torstaisin klo 11.30- (jaetaan niin kauan 
kuin ruokaan riittää), hinta 2 €. Kun tilanne nor-
malisoituu, 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
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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

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

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.

Joulukuussa on tarjolla herkullinen brunssi! Tulehan 
maistelemaan 11.12. hintaan 3 €.

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 9.30 
– 15.30! Noudatamme turvavälejä ja rajoi-
tamme 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


