
EMY-tiedote 10/2021
Lokakuuwww.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 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
Hankekoordinaattori Erja Karjalainen   p. 050 310 7982  erja.karjalainen@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 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

4.10. Frisbeegolfia Puolarmaarissa

5.10. Energiaa elämään -ryhmä alkaa 
Avomielin-verkossa

8.10. Ulkopakohuonepeli Meriemyssä

10.10. Taidetyöpaja Valoemyssä

13.10. Kiipeilyretki Salmisaareen

15.10. Viimeinen päivä hakea mukaan 
syysleirille!

17.10. Asunnottomien yön tapahtuma 
Pappilantiellä

19.10. Vapaaehtoisten vertaistapaaminen 
Valoemyssä

20.10. Terveellistä ja herkullista kotiruokaa 
Valoemyn talkoissa

20.10. Postcrossing-esittely Valoemyssä

29.10. Bileperjantai Lilla Karyllissa

4.11. Hyvinvointia herkuista

EMY-tiedote 10/2021
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: Mika P.
Lähetä aloitteesi, toiveesi tai ideasi Emylle
emy.fi -sivujen aloitelomakkeella tai aloite@emy.fi

Lokakuun tärpit Ruskaa havaittavissa

Lokakuu koittaa, ja Emyssä toiminta sen kuin laajenee. 
Tässä kuussa aloittaa muutama uusi ryhmä, järjestetään 
Asunnottomien yön tapahtuma yhteistyössä Askeleen 
kanssa, vietetään maailman mielenterveyspäivää ja käy-
dään erilaisilla retkillä. Tekemistä siis riittää! Tämän lisäk-
si tavallinen kattauksemme on käytettävissänne, talkoi-
neen ja erilaisine, monipuolisine ryhmineen. 

Lokakuussa alkaa ulkoilu muuttumaan varustelutasol-
taan hieman haastavammaksi, mutta luonto tarjoilee 
parastaan. Ruska on allekirjoittaneen mielestä eräs hie-
noimpia luonnossa havaittavia visuaalisia ilmiöitä. 
Kehotan ehdottomasti kaikkia lähtemään edes pienel-
le ruskakävelylle. Senhän voi yhdistää syksyisesti vaikka 
sienestykseen tai pyytää mukaan ystäviä. 

Lokakuussa, viikolla 40 (4.10.-10.10.) vietetään myös 
maailman mielenterveyspäivää, jota Emy kunnioittaa 
valaisemalla kohtaamispaikkoja vihreällä valolla koko 
viikon ajan. Sillä on symbolinen merkitys stigmaa vas-
taan, ja sen tarkoitus on näyttää jokaiselle vihreää valoa, 
diagnoosista riippumatta. Seuraavalla viikolla vietämme 
Emyn ja Askeleen yhdessä järjestämää Asunnottomien 
yön tapahtumaa, 17.10. klo 17-20 Villa Apteekin ja Lilla 
Karyllin yhteisellä pihamaalla. Tapahtuma on pienimuo-
toinen, tarjolla on ruokaa ja elävää musiikkia. Tule mu-
kaan! 

Tässä lehdessä on myös monen aloittavan harjoitteli-
jamme esittelyjä, joita olemme muutamaan viimeiseen 
lehteen lisänneet. Tule moikkaamaan heitä eri kohtaa-
mispaikkoihin ja toimintoihin! Osa opiskelijoistamme 
on vain verkossa, nimittäin Avomielin-verkossa, joten 
muistathan käydä sielläkin kurkkaamassa. Siellä on täs-
sä kuussa myös hieman enemmän tekemistä, siitä lisää 
ajankohtaista-osioissa.

Päätoimittaja pyrkii ulkoilemaan niin paljon kuin mah-
dollista, nauttimaan säistä ja syksyn sateista, sekä koh-
taamaan uusia ja vanhoja ihmisiä. Nähdään Emyn toi-
minnassa, toivon mukaan! 

Syysterveisin,

Arttu
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Ajankohtaista

Energiaa elämään Avomielin-verkossa ti klo 14-
15.30. Tule jutustelemaan mielen hyvinvoinnista 
ja arjen asioista. Jokaisella kerralla on vaihtuva 
teema, jonka parissa teemme lyhyitä harjoituksia 
pohjana keskustelulle. Pääasiassa on rento jutustelu 
teeman ympärillä. Tervetuloa mukaan kaikkiin tai 
yksittäisiin tapaamisiin. Ohjaajina ryhmässä ovat 
Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat 
Sari ja Kimmo. Ryhmä kokoontuu Avomielin-verkossa 
Discordissa. Tule mukaan sellaisena kuin olet!  
• 5.10. klo 14-15.30 Aloitus, uni ja lepo  
• 12.10. klo 14-15.30 Luonto  
• 19.10. klo 14-15.30 Liikunta ja luovuus  

Emyn jäsenten syysleiri marraskuussa Emyn syysleiri 
järjestetään kurssikeskus Velskolassa  Espoossa 8.11.-
12.11.2021. Leirille lähdetään bussikuljetuksella Lilla 
Karyllista maanantaina 8.11. aamulla ja paluu leiriltä on 
perjantaina 12.11. 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 Vel-
loon (vello.fi/emyry) pe 15.10.2021mennessä. Kaikille 
hakeneille ilmoitamme henkilökohtaisesti viikolla 42.

Asunnottomien yö -tapahtuma Pappilantie 5-7 su 
17.10. klo 17-20. Emy ja Askel järjestävät yheisen Asun-
nottomien yön Pappilantien pihamaalla. Ohjelmassa 
musiikkia klo 18, tarjolla makkaraa, hernekeittoa ja kah-
via. Lisätietoja Artulta p. 050 312 5193.
Espoon muista tapahtumista löydät tietoa sivuilta
espoonasunnottomieny.fi/
Sivut avautuvat 12.10. ja ovat auki 26.10. saakka. 

Terveellistä ja herkullista kotiruokaa, ke 20.10. Va-
loemyn talkoissa, klo 10-13. Tule kokkaamaan mau-
kasta kotiruokaa Marttojen Hanna Pikkaraisen ohja-
uksessa Valoemyn talkoisiin! Ilmoittaudu Vellossa tai 
Virpille p. 050 310 7981.

Frisbeegolfretki Puolarmetsän frisbeegolfradalle 
ma 4.10. Lähdemme Lilla Karyllista klo 12.30 yhdes-
sä bussilla kohti frisbeegolfrataa. Puolarmaarin rata on 
aloittelijaystävällinen, joten kaikki mukaan. Vietetään 
leppoisa päivä yhdessä. Heittelyn jälkeen nautimme 
pullakahvit Puolarmaarin ulkoilukeskuksen kahvilassa. 
Palaamme Lilla Karyliin noin klo 15.00 aikoihin. Emy 
kustantaa matkat sekä kahvit. Tule mukaan! Ilmoittaudu 
mukaan Vellossa tai Lilla Karylliin p. 050 310 7985.

Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutus Valoemyssä 
la 27.11. ja 4.12. klo 9-16 MTEA 2 "Haavoittuva mie-
li - tunnista ja tue" -koulutuksessa osallistuja saa tietoa 
yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä ja niiden oireis-
ta sekä valmiuksia tarjota apua ja ohjata hoitoon. Hae 
mukaan 24.11. mennessä Vellossa tai Virpille 
p. 050 310 7981.

Bileperjantai Lilla Karyllissa pe 29.10. klo 10
ja 26.11. ja 31.12.  Musiikkia, rentoa meininkiä ja samalla 
hoidamme myös talkoot. Ilmoittaudu talkoisiin Vellossa 
tai Lilla Karylliin p. 050 310 7985.

Postcrossing-esittely Hyvinvointi-iltapäivässä Va-
loemyssä ke 20.10. klo 14-15. Luodaan henkilökohtai-
nen profiili Postcrossing-verkostoon, jossa voit lähettää 
postikortin tuntemattomalle henkilölle ja postiluukus-
tasi kolahtaa suunnilleen yhtä monta korttia. Voit valita 
käyttämäsi kielet. Emy tarjoaa 3 korttia ja postimerkit 
kuittia vastaan. Kysy lisätietoja Erjalta p. 050 310 7982. 
Ilmoittaudu Vellossa.

Ulkopakohuonepeli Meriemyssä pe 8.10. klo 13. 
Kootaan tiimi ja lähdetään yhdessä ratkomaan jännittä-
vät arvoitukset. Emyn älypuhelimella pelattava ulkopa-
kopeli, jossa tarvitaan hoksottimia ja timanttista tiimi-
työskentelyä. Pelin teema soveltuu kaikenikäisille. Kesto 
noin 60 minuuttia. Kaupunkiseikkailu odottaa! Ilmottau-
du mukaan Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

Kiipeilyretki Salmisaaren liikuntakeskukseen ke 
13.10. klo 13-15. Lähde mukaan kiipeilemään Salmi-
saareen opiskelija Valtterin johdolla. Yhteislähtö Va-
loemystä klo 12. Kiipeily vaatii jonkin verran peruskun-
toa, eikä sovi liikuntarajoitteisille. Ilmoittaudu mukaan 
Vellossa tai Artulle p. 050 312 5193.

Vapaaehtoisten vertaistapaaminen Valoemyssä 
19.10. klo 14-17. Hei Emyn vapaaehtoinen tai uusi 
vapaaehtoistehtäviä suunnitteleva! Tule tutustumaan 
toisiin vapaaehtoisiin ja viettämään leppoisa iltapäivä 
kahvittelun merkeissä! Samalla visioidaan Emyn ja va-
paaehtoistoiminnan tulevaisuutta. Ilmoittaudu Vellossa 
tai Virpille p. 050 310 7981.

Hyvinvointia herkuista! Lilla Karyllissa to 4.11. klo 
13.30-15. Tule tekemään ja nauttimaan terveellisiä ja 
värikkäitä herkkuja Marttojen Hanna Pikkaraisen kanssa 
torstain toimintaryhmässä. Ilmoittaudu Vellossa tai Vir-
pille p. 050 310 7981.

Lokakuussa reilu kattaus toimintaa!
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Haluatko tulla vapaaehtoiseksi vetämään Emyn 
puhelinrinkiä?
Ajatuksena  yhdistää  ihmisiä  yhteisen  puhelun  äärelle,  
tutustua ja rupatella! Tai onko mielessäsi idea uudesta 
ryhmästä? Ota yhteyttä Virpiin p. 050 310 7981, niin ke-
hitellään lisää!

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.

Tule kehittämään Emyn strategiaa! 
Mikä on Emyn tulevaisuus? Mitkä ovat Emyn arvot ja pe-
rustehtävä? Kenelle Emy on tarkoitettu? Mihin suuntaan 
haluamme mennä? Sovitaan lounaspalaveri ja pohdi-
taan yhdessä! Ota yhteyttä: virpi.guttorm@emy.fi tai
p. 050 310 7981.

Emyn kuukausikokous Meriemyssä
2.10. klo 12 ja marraskuussa Valoemyssä 13.11. klo 15 
syyskokouksen jälkeen.  Suunnittelemme yhdistyksen 
toimintaa, sekä käymme läpi retkitoiveita ja aloitteita. 
Aloitteita ja ideoita voi esittää kohtamispaikkojen aloi-
telaatikoihin tai s-postitse: aloite@emy.fi. Ilmoittaudu 
Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

Talkoot
Lilla Karyllissa joka arkipäivä klo 10-13
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
Lilla Karyll on auki arkisin klo 9-16.30. Kokoontumismää-
ränä pidämme tällä hetkellä 15 henkilöä. Varaa paikkasi 
Vellosta tai soit tamalla Lilla Karylliin p. 050 310 7985.

Meriemy on auki arkisin klo 9-16.30. Kokoontumismää-
ränä pidämme tällä hetkellä 15 henkilöä. Varaa paikkasi 
Vel losta tai soittamalla Meriemyyn p. 050 471 7774.

Valoemyssä on avoimet ovet ma, to ja pe klo 10-14 ja ko-
koontumismääränä pidämme tällä hetkellä 20 henkilöä. 
Va raa paikkasi Vellosta tai soittamalla p. 050 312 5193.

Viikonloppupäivystys
Kohtaamispaikkojen päivystykset palaavat lokakuussa 
kuvioihin. Päivystäjäjoukkoon mahtuu lisää vapaaeh-
toisia sekä Meriemyyn että Lilla Karylliin. Kiinnostuneet 
voivat ottaa yhteyttä Virpiin p. 050 310 7981. 
• Lilla Karyll sunnuntaisin 12-16
• Meriemy lauantaisin 12-16
Varmista aina kohtaamispaikkaan soittamalla että 
päivystäjä on paikalla!

Startti Emyn vapaaehtoiseksi Villa Apteekissa ti 
26.10. klo 16-17.30. Kiinnostaako sinua vapaaehtoise-
na toimiminen, muttet tiedä mistä aloittaa? Tule Emyn 
vapaaehtoiskoulutukseen! Osoite: Pappilantie 5. Ilmoit-
taudu mukaan 25.10. mennessä Vellossa tai Saaralle p. 
050 312 5192.

Emyn sääntömääräinen syyskokous 
pidetään 
lauantaina 13.11.2021 
klo 13 Valoemyssä,
Maapallonkatu 8 E-F.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Tule mukaan kehittämään Emyä!

Kiinnostaako vapaaehtoistyö?

Emy mahdollistaa!
Terapeuttiopiskelija Emyssä
Kiinnostaisiko sinua lyhytkestoinen, 1-5 tapaamis-
kerran ratkaisukeskeinen terapia harjoittelijan oh-
jaamana? Tapaamiset kestäisivät noin tunnin, tapaa-
mispaikkana olisi Lilla Karyll. Mikäli kiinnostuit, ota 
yhteyttä Arttuun p. 050 312 5193 ja sovi tapaamisesta! 
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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 Lokakuussa

Maanantai

Tiistai

Ystäväryhmät. Ystäväryhmät on tarkoitettu erityisesti 
yksinäisille tai sosiaalisesti eristäytyneille henkilöille, 
jotka kaipaavat elämäänsä ihmisiä ja mielekästä teke-
mistä.
• Me-talon ystäväryhmä (Terveyskuja 2 B) 

klo 10-11.45 Ilmoittaudu Vellossa tai Saaralle                         
p. 050 312 5192.

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

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

Shakkikerho Villa Apteekissa klo 13-15.  
Ryhmässä pelataan shakkia mukavassa porukassa. Voit 
tulla mukaan, vaikket vielä osaisi shakkia – neuvojakin 
on tarjolla. Tervetuloa pelaamaan! Ilmoittaudu Vellossa 
tai Lilla Karylliin p. 050 310 7985.

Sielun maisemien maalarit Lilla Karyllissa klo 17-19. 
Emyn kuvataideryhmät ovat avoimia kaikille eikä taito-
vaatimuksia ole. Tervetuloa mukaan löytämään kuvatai-
teen ja värien ilo! Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla Karylliin 
p. 050 310 7985.

Joogaa Lagstadin koululla klo 17-18. Emyn järjestä-
mä jooga on lempeää ja kaikille sopivaa. Joogaa varten 
pue yllesi mukavat ja joustavat vaatteet. Ota mukaan 
pyyhe tai ohut viltti. Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla Karyl-
liin p. 050 310 7985.

Jalkapalloa Laaksolahden tekonurmella klo 15.30-
17,18.10. asti. Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana 
on hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet taidoista riippu-
matta mukaan pelaamaan! 
Tiedustelut Kaidelta p. 050 552 1049. 

Emy-chat tukinetissä klo 10-11.30. Keskustelua mie-
len hyvinvoinnista ja arjen asioista. Tukinetistä löydät 
palveluita, joiden tarkoituksena on ihmisen auttaminen, 
tuen tarjoaminen sitä tarvitseville ja kokemusten jaka-
minen. Tukinetin teemojen kautta voit tutustua sinua 
koskettaviin aiheisiin, osallistua ryhmächatteihin tai 
kahdenkeskisiin chatteihin, ottaa osaa ryhmäkeskuste-
luihin tai saada henkilökohtaisen tukihenkilön. Keskus-
telu helpottaa. https://tukinet.net/

Leivontaa Meriemyssä klo 10-12. Leivotaan yhdessä. 
Tule mukaan! Ilmoittaudu Vellossa tai Eevalle 
p. 050 310 7984.

Taidetta eri tekniikoilla Valoemyssä klo 14-16, 
18.10. asti. Ryhmässä hyödynnetään kekseliäästi 
erilaisia kierrätys- ja luonnonmateriaaleja perinteisten 
taidetarvikkeiden ohella. Tule taiteilemaan rennolla 
meiningillä, aiemman osaamisen sijaan tarvitset vain 
uteliaisuutta! Ilmoittaudu Vellossa tai Virpille 
p. 050 310 7981.

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

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

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

Talkoot Lilla Karyllissa klo 10-13.  Kokkaillaan ja 
huolehditaan talon arkisista askareista yhdessä.  Ilmoit-
taudu Vellossa tai Lilla Karylliin p. 050 310 7985.
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Porinaporukka Valoemyssä klo 10-12. Suomen 
Asumisen Apu ry järjestää Valoemyssä Porinaporukka-
toimintaa. Porinaporukat ovat alueen ikääntyneille 
tarkoitettuja kohtaamispaikkoja, joissa vietetään aikaa 
kahvitellen, rupatellen ja ryhmän itsensä suunnittele-
man ohjelman merkeissä. Tervetuloa mukaan!

Kuntosali Leppävaaran urheiluhallilla (18-32 v.) 
klo 16-17  Veräjäpellonkatu 6. Nuorten aikuisten 
kuntosaliryhmä palaa taas kuvioihin. Treenaa kivassa 
porukassa haluamallasi intensiteetillä, neuvoja voi ky-
syä. Huomaa uusi aika! Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
Artulle p. 050 312 5193.

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

Taideryhmä (18-32 v.) Me-talolla  klo 16.30-18.30. 
Iki-ihana Titan taideryhmä starttaa jälleen! Ryhmässä 
taiteillaan turvallisessa ilmapiirissä kuukausittain vaih-
tuvan teeman mukaan. Piirtää voi aiheesta tai aiheen 
vierestä, tai tulla mukaan vain nauttimaan tunnelmasta. 
<3 Ilmoittaudu Vellossa tai Artulle p. 050 312 5193.

Ilon maalarit Meriemyssä klo 16.30-18.30. Emyn 
kuvataideryhmät ovat avoimia kaikille eikä taitovaati-
muksia ole. Tervetuloa mukaan löytämään kuvataiteen 
ja värien ilo! Ilmoittaudu Vellossa tai 
Meriemyyn p. 050 471 7774.

Keilausta Tapiolan keilahallilla klo 14-15. Syyskau-
della keilataan 26.10., 23.11., 14.12. Mukana Arja. Ilmoit-
taudu Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

Keskusteluryhmä kaksisuuntaista mielialahäiriötä 
sairastaville Lilla Karyllissa parillisina viikkoina klo 
18-19.30. Ryhmä kokoontuu luottamuksellisesti keski-
näisen vertaistuen ja keskustelun äärellä. Ilmoittaudu 
Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

Teatteriryhmä ESKOssa klo 14-15.30.  
Teatteriryhmää ei 19.10. syyslomaviikolla!
Emyn teatteriryhmä kokoontuu ESKOn salissa 
(Pappilantie 2). Ryhmässä harjoitellaan ilmaisutaitoa 
ja näyttelemistä teatterikoulun opettajan ohjauksessa. 
Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla Karylliin p. 050 310 7985.

Itämaista tanssia Lagstadin koululla klo 18-19.  Itä-
maista tanssia tanssitaan naisten kesken Lagstads sko-
lan salissa. Mukaan tarvitset sisäkengät tai sukat sekä 
rennot vaatteet. Vetäjänä Heta. Ilmoittaudu mukaan 
Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

Kävelyä Lilla Karyllista klo 15.30-16.30. Ilmoittaudu 
Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981. Kävelyä ja juttelua.

Keskiviikko

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

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! 
• 6.10. Ympäristö yhteisön hyvinvointia tukemassa
• 13.10. Stressi ja palautuminen
• 20.10. Postcrossing 
• 27.10. Hengitys ja rentoutuminen
• 3.11. Toivo voimavarana
Ilmoittaudu Vellossa tai Virpille 
p. 050 310 7981.

Nuorten aikuisten (18-32 v.) Olotila Valoemyssä klo 
16-20. Olotila nyt myös keskiviikkona! Olotilassa voit 
pelailla, hengailla, tutustua uusiin ihmisiin, tulla teke-
mään kouluhommia tai muita prokkiksia. Valoemystä 
löytyy erilaisia pelikonsoleita ja lautapelejä, voit myös 
tuoda omiasi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Artulle 
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. Mikäli et ole vielä ystäväryhmässä mukana, 
ota yhteyttä Virpiin p. 050 310 7981.

Askartelupaja Villa Apteekissa klo 13-15. Askarrel-
laan eri teemoista ja materiaaleista Villa Apteekin (Pap-
pilantie 5) yläkerrassa. Ilmoittaudu Vellossa tai Saaralle 
p. 050 312 5192.

Levyraati Naapuruustalo Matinkylässä klo 12-13 
parittomina viikkoina. Levyraadissa analysoidaan, 
muistellaan ja arvostellaan soitettuja kappaleita. Voit 
halutessasi ehdottaa omaa musiikkia. Ilmoittaudu 
Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

Peli & Puhe -ryhmä Tuu messiin! -Discordissa (18-32 
v.) klo 15-17. Discordiin palaa keväältä tuttu pelailu & 
puhelu -ryhmä. Mukaan voi tulla höpisemään ja pelaa-
maan yhdessä tai itsekseen jotain. Lisätietoja Artulta 
p. 050 312 5193.
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  Torstai

Meren ja taivaan välillä Meriemyssä parittomina 
viikkoina klo 14-15.30. Tervetuloa keskustelemaan 
kaikesta maan ja taivaan välillä Espoonlahden seura-
kunnan diakonin Liisa Pohjosen ohjauksella. 
Ilmoittaudu Vellon kautta tai  Meriemyyn 
p. 050 471 7774.

Tukiryhmä masentuneille Lilla Karyllissa parit-
tomina viikkoina klo 17-18.30. Keskustelua, tukea 
ja selviytymiskeinojen jakamista. Ryhmää ohjaavat 
vertaisohjaaja Maaret ja psykoterapiaopiskelija Heli. 
Osallistujilta edellytetään luottamuksellisuutta. Terve-
tuloa mukaan! Ilmoittaudu Vellossa tai Virpille 
p. 050 310 7981.

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.
• 7.10. Pelailua
• 14.10. Levyraati
• 21.10. Leivontaa
• 28.10. Kehon vetreytystä
• 4.11. Hyvinvointia herkuista

Sählyä Ymmerstan koululla klo 16.30-17.30. Mailan 
ja pallon saat tarvittaessa lainaksi, joten tule rohkeasti 
mukaan pelaamaan. Tiedustelut Kaidelta 
p. 050 552 1049.

+50-v. maahan muuttaneiden ryhmä Ison Omenan 
Chapplessa klo 15-16.30. Opitaan yhdessä suomen 
kieltä ja kulttuuria 2.9.-9.12.2021. 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 
Vellon kautta tai Saara Arkimolle p. 050 312 5192.

Levyraati Meriemyssä klo 14-15.  Levyraadissa analy-
soidaan, muistellaan ja arvostellaan soitettuja kappalei-
ta. Voit halutessasi ehdottaa omaa musiikkia. Levyraati 
kerran kuussa: 7.10., 4.11., 2.12. Ilmoittaudu Vellossa tai 
Eevalle p. 050 310 7984.

Nuorten aikuisten (18-32 v.) Olotila Valoemyssä 
klo 15-19. Olotilassa voit pelailla, hengailla, tutustua 
uusiin ihmisiin, tulla tekemään kouluhommia tai muita 
prokkiksia. Valoemystä löytyy erilaisia pelikonsoleita 
ja lautapelejä, voit myös tuoda omiasi. Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen Artulle p. 050 312 5193.

Keskusteleva teehetki Lilla Karyllissa parillisina 
viikkoina klo 16.30-18. Keskustelemme vaihtuvista 
teemoista. Tervetuloa mukaan ryhmään! Mukana Bror. 
Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla Karylliin 
p. 050 310 7985.

Keskustelua yksinäisyydestä Lilla Karyllissa parit-
tomina viikkoina klo 16.30-18. Ryhmä sopii sinulle, 
jos koet tai olet kokenut yksinäisyyttä. Mukana Bror. 
Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla Karylliin 
p. 050 310 7985.

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

Leffaryhmä Meriemyssä klo 13. Katsotaan yhdessä 
elokuva. Leffaryhmä kerran kuussa: 21.10., 18.11., 16.12. 
Voit ehdottaa leffaa ilmoittautumisen yhteydessä. 
Ilmoittaudu Vellossa tai Eevalle p. 050 310 7984.

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

Futsalia Storängensin koululla klo 17-18. Rehtorin-
kuja 4. Tiedustelut Kaidelta p. 050 552 1049.

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

Luovaa virtausta Zoomissa klo 15-16. Intuitiivista 
jakamista ja keskustelua "tuntemattoman taiteilijan 
tuotoksista", omista teksteistä, kuvista, ideoista, kosket-
tavista mietelauseista jne. Puhutaan luovista projekteis-
ta, luovuudesta ja sen synnyttämisestä ja kaikesta, mikä 
ryhmää kiinnostaa. Ryhmään voi osallistua kerran tai 
joka kerta. Ei pidetä 14.10. Lisätietoja Erjalta 
p. 050 310 7982. 

Koirakävelyä Lilla Karyllista klo 15.30-16.30. Tule 
mukaan koirakävelylle, jossa tehdään sopivan pituinen 
ja sopivan tahtinen kävelylenkki koirien kanssa. Voit 
tulla ilman koiraa tai koiran kanssa. Tapaamme Lilla Ka-
ryllin pihalla. Kävelyä, rapsuttelua ja jutustelua. Osallis-
tuvien koirien tulee olla terveitä ja tulla toimeen toisten 
koirien kanssa. Mukana Tarja ja Mesi-koira. Ilmoittaudu 
Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.
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Perjantai
Kuntosali Kannusillanmäen väestönsuojassa klo 
16-17.  Emyn kuntosalivuoro on joka perjantai Kannu-
sillanmäen väestönsuojan kuntosalissa. Salilla treena-
taan mukavassa seurassa. Ilmoittaudu Vellossa tai Lilla 
Karylliin p. 050 310 7985.

Joogaa ESKOssa ja etänä klo 13.30-14.45. 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. Kävelyä ja 
juttelua. Ilmoittaudu Vellossa tai Saaralle 

Nuorten aikuisten (18-32 v.) Olotila Valoemyssä 
klo 15-19. Olotilassa voit pelailla, hengailla, tutustua 
uusiin ihmisiin, tulla tekemään kouluhommia tai muita 
prokkiksia. Valoemystä löytyy erilaisia pelikonsoleita 
ja lautapelejä, voit myös tuoda omiasi. Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen Artulle p. 050 312 5193.

Bänditaitoryhmä Lilla Karyllissa pe klo 13-14. Emyn 
bänditaitoryhmä kokoontuu soittamaan Lilla Karyllin 
yläkerran musiikkihuoneessa musiikkipedagogi Sarin 
ohjauksella. Tule rohkeasti mukaan ryhmään! Ilmoittau-
du Vellossa tai Lilla Karylliin p. 050 310 7985.

Emyn etä- ja lähitoiminta Lokakuussa

Kässäryhmä Valoemyssä klo 12-14. 
Tervetuloa tekemään erilaisia käsitöitä! Ryhmä on 
kaikille avoin eikä taitovaatimuksia ole. 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.

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

Kohtaamistaidetta Meriemyssä klo 14-15.30 15.10. 
alkaen. Kohtaamistaide 15.10.-3.12. (6 krt). Kohtaamis-
taide on moniaistista ryhmämuotoista taidetyösken-
telyä, jossa keskeisinä osina ovat taiteen tekemisestä 
nauttiminen, esteettisyys, arvostaminen, jakaminen ja 
vuorovaikutus sekä ennen kaikkea kohtaamiset ryh-
mäläisten ja taiteen kanssa. Kohtaamistaide pohjautuu 
japanilaiseen Clinic Art:iin. Jokainen toimintakerta 
noudattaa selkeää rakennetta, jossa ensiksi virittäydy-
tään aiheeseen, tämän jälkeen paneudutaan taidetyös-
kentelyyn ja viimeiseksi on valmiiden töiden arvostus. 
Ilmoittaudu Vellossa tai Virpille p. 050 310 7981.

Pensseleitä & Pikseleitä Tuu messiin! -Discordissa 
(18-32 v.) klo 18-20. Etätaidetuokio Discordissa lep-
poisalla 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 poru-
kassa. Mukana Raisa. Lisätietoja Artulta p. 050 312 5193.

Sunnuntai
Taidetyöpaja Valoemyssä klo 12-15. Kerran kuussa 
10.10., 14.11. ja 12.12. Taidetyöpajoissa työskennellään 
taiteen eri muotojen kanssa erilaisista teemoista inspi-
roituen. Mielikuvitusta ja luovuutta herätellään kokeile-
malla luovia itseilmaisukeinoja piirtämisestä maalaami-
seen 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 su 10.10. pajaan viimeistään to 7.10. Vellossa 
tai Virpille p. 050 310 7981.

Jalkapalloa Laaksolahden hallilla klo 15-16, 22.10. 
alkaen. Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana on 
hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet taidoista riippumatta 
mukaan pelaamaan! 
Tiedustelut Kaidelta p. 050 552 1049. 
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Tuu messiin! -hanke (18-32 v.)
Lokakuussa starttaillaan uutta etätoimintaa!

Tuu messiin! -Discordin lukujärjestykseen palaa kevääl-
tä tuttu Peli & Puhe -ryhmä, keskiviikkoisin 15-17. Ryh-
mässä jutellaan niitä näitä, pelaillaan pelejä yhdessä 
tai erikseen ja hengaillaan hyvässä hengessä. Megessä 
Arttu.

Tämän lisäksi ihku opiskelijamme Raisa alkaa ohjaa-
maan vapaaehtoisena Pensseleitä & Pikseleitä -ryhmää 
Discordin torstai-illassa, 18-20! Kiitos Raisa, tätä on 
kaivattu <3

Keskiviikon Olotiloissa kokkaillaan kerran kuussa, 
vikalla viikolla, jotain, eli tässä kuussa 27.10. Mukaan voi 
tulla vaihtelevalla panoksella, myäs ehdotuksia kuul-
laan! Silloin tällöin järkkäillään myös, säiden salliessa, 
kävelyitä lähimaastoon sienestämään tai nauttimaan 
raikkaasta syysilmasta ja/tai sateesta. Näitä järkätään 
matalalla kynnyksellä, silloin kun sopiva porukka löytyy. 

Tulkaa megeen! 

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
• Titan taideryhmä Espoon keskuksen Me-talolla    

(Terveyskuja 2 b) klo 16.30-18.30

Keskiviikkoisin
• Peliryhmä Discordissa 15-17
• Olotila Valoemyssä klo 16-20

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

Perjantaisin
•  Olotila Valoemyssä klo 15-19

Uusia harjoittelijoita

Hei! Olen Mia ja aloitin harjoittelun Emyssä kesä-
kuussa. Ensimmäinen jakso on jo takana ja sainkin 
siis viettää kesän ihanassa ympäristössä Lilla Karylissä 
ihmisiin ja touhuun tutustuen. Jatkoharjoittelu kestää 
ensi vuoden puolelle. 
  
Perheeseeni kuulu kolme lasta ja kaksi koiraa. Rakastan 
lukemista ja utelias sekä avoin mieleni löytääkin aina 
mielenkiintoisia tutkimisen ja syventymisen aiheita. 
Luonto ja eläimet, liikkuminen, keskustelut ja kohtaa-
miset ihmisten kanssa ovat lähellä sydäntäni. Luontees-
sani on paljon tarkkailijuutta ja ehkä ujouttakin, mutta 
sopiva tilannekomiikka paljastaa hullutteluun ja leikki-
syyteen heittäytyvän puoleni. Odotan mielenkiinnolla 
syksyn ryhmiä ja myöskin uusiin ihmisiin tutustumista.
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Uusia harjoittelijoita

Hei! Olen Ella, sosionomi-diakonia opsikelija ja opis-
kelen toista vuotta  Diakonia-ammattikorkeakoulussa. 
Aloitan harjoittelun EMY:ssä syyskuun lopussa ja olen 
lähes vuoden loppuun saakka siellä. 

Vapaa-ajallani usein maalailen, kokkailen tai vietän 
aikaa ystävien kanssa. Viime aikoina olen innostunut 
oppimaan animaatioiden tekoa. Olen muutenkin aina 
rakastanut animaatiosarjoja ja kuinka niitä tehdään. 
Lempi animaatioihini kuuluu mm. Adventure time ja 
Samurai Jack. Tykkään oppia kaikkea uutta, joten odo-
tan innolla harjoittelun alkua, ihmisten kohtaamista ja 
siellä tapahtuvia keskusteluja. 

Olen Ville, toisen vuoden sosionomiopiskelija Diako-
nia-ammattikorkeakoulusta. Aloitin Emyssä 13 viikon 
mittaisen harjoittelujaksoni 20.9.
 
Olen uusi tulokas sosiaalialalla, ja alan opintoihin sai 
hakemaan kokemus avun saamisesta vaikeina aikoina. 
Työurallani aion suuntautua syrjäytymisvaarassa olevi-
en nuorten auttamiseen. 
Persoonana olen rauhallinen tarkkailija ja pohdiskelija, 
enemmänkin kuuntelija kuin puhuja. Vapaa-ajalla olen 
pelaillut videopelejä koko elämäni, mutta viime vuo-
sina kuvioihin on tulleet myös lukeminen, ruuanlaiton 
opettelu, pyöräily ja luonnossa kävely. 

Heippa! Olen Teresa, loppuvaiheen sosionomiopiske-
lija Laurea-ammattikorkeakoulusta. Suoritan Emyssä 
viimeistä työssäoppimisjaksoani. 

Vapaa-aikani kuluu ulkoillessa ja luonnossa nauttiessa 
niin maalla kuin merelläkin. Syksyn tullen löydän itseni 
usein myös sieniretkeltä eväsreppu selässä. Aika kuluu 
mielekkäästi myös kotona puuhaillessa kolmen kissan 
kanssa, kesäisin puutarhaa hoitaessa sekä hyvän ruoan 
äärellä. Olen positiivinen, rauhallinen ja utelias tyyppi, 
jonka kanssa on helppo tulla juttuun! 
Odotan, että pääsen tutustumaan uusiin ihmisiin, 
perehtymään järjestötoimintaan sekä Emyn monipuoli-
seen ryhmätoimintaan! Minua kiinnostaa, miten luovia 
ja toiminnallisia menetelmiä voidaan käyttää osana 
asiakastyötä. Mukavaa syksyä – tavataan Emyssä!
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In memoriam Jyrki Halonen

Jyrki Halonen oli  muodostunut minulle ja varmasti 
monelle muullekin tärkeäksi ystäväksi ja jopa vertaistu-
kihenkilöksi puolin ja toisin. Koin Jyrkin kanssa sielujen 
sympatiaa, vaikka muistaakseni ensi tapaaminen yli 10 
vuotta sitten  ei ehkä ollutkaan niin leppoisa. Taisimme 
alunperin  tutustua Leppävaaran srk:n Hyvä olo -ryh-
mässä. Törmäsin  Jyrkiin melko säännöllisen epäsään-
nöllisesti erilaisissa paikoissa, kuten asukastalolla, srk:n 
tapahtumissa ja Emyn kohtaamispaikoissa. Olimme  
vertaisohjaajakoulutuksessa ja mielenterveyden ensi-
apukurssilla. Jos onnisti tapasin Jyrkin myös Leppävaa-
ran kadulla jolloin päivä oli pelastettu. 

Vasta jälkeen päin sain tietää että Jyrki oli löytänyt tilan 
Leppävaaran asukastalolle aikoinaan.

Jyrki oli monessa mukana. Hänet oli valittu seurakun-
taneuvostoon ja toimi messuissa vapaahetoisena ja 
ryhmissä vetäjänä. Hän toimi aktiivisesti myös Emyn 
vapaaehtoisena useissa toiminnoissa: ainakin ystä-
väryhmissä, vkl päivystäjänä ja Emyn hallituksessa. 
Levyraati-ryhmässä hän kävi tietääkseni useita vuosia. 
Jyrkin yllättävä poismeno oli minulle todella järkytys ja 
aiheuttaa edelleen tuskaa.

Olimme Emyssä  kesällä saaneet tietää erään nuoren 
emyläisen menehtymisestä. Pari viikkoa siitä  Lilla Kary-
lissä  muistopöydän kuva olikin kehyksissä muuttunut. 
En sitä heti huomioinut.

Menin epäuskoisena lähemmäs muistopöytää  ja en 
ollut uskoa kenet näin valokuvassa. Viikkoa aiemmin 
olimme olleet Emyn vapaaehtoisten virkistys- ja koulu-
tusretkellä  Helsingin Mustasaaressa.  Se jäi viimeiseksi 
tapaamiseksi. Soitin vähän huvilan pianoa ja juttelim-
me kahvikupposen äärtellä, pöytään tuli muitakin ret-
kellä olevia. Jyrki oli avoin ja helposti lähestyttävä. En 
kuullut koskaan hänen sanovan kenestäkään pahasti 
ja se on harvinista näinä aikoina. Hän lähti yllättäen ja 
liian aikaisin.  Nyt jäi jollekin isot saappat täytettäväksi. 
Jyrkiä kuunneltiin, hänellä oli aina jotain rakentavaa 
sanottavaa,  arvostin erityisesti hänen diplomaattista 
ja sovittelevaa luonnetta. Jos hän vaistosi että joiden-
kin välille oli kehittymässä eripuraa koki hän velvolli-
suudekseen toimia sovittelijan roolissa yleensä aina 
onnistuen.  Monet tuntevat myös hänen vaimonsa 
Virpin, joka on mukava, hienotunteinen ja ystävällinen 
persoona.  Toivotan vain Virpille jaksamista! Siunausta 
ja rauhaa Jyrkin muistolle, kyynel vierähtää poskelle.

Terveisin, 

Mika Pyhälampi

Emy ottaa osaa läheisten suruun.
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Emyläisten runoja

Haluatko runosi, taidettasi tai muita luomuksiasi 
tiedotteeseen? 

Lähetä ne meille viimeistään edeltävän kuun 
15. päivänä!

Pihlajanmarjat

Punaiset hehkuvat
Vaikka luonto väsyy
Uudet värit syntyvät

Uusi elämä ottaa vallan
Mikään ei kuole

Sydämet jatkavat sykkimistään
Kuin auringonlasku
Punainen väläisee

Mere

Aurinko osuu puihin

Lehdet loistavat
Melkein kuin lamput

Kuin uusi ilo
En enää pelkää

Syksy on toiveikas
Odotan jo

Lehtien saavan väriä

Mere

Pitkäjuna viheltää

Joka ilta pitkäjuna viheltää, 
kun se kiitää nummen halki sävelmää, 

joka kertoo unelmista 
sekä kaukaisesta kaupungista, 

minne loputonta matkaa 
se jaksaa joka ilta jatkaa. 

 
Pitkäjuna kulkee kohti elämää. 

Siksi se kai joka ilta viheltää, 
sekä lisää vauhtiansa, 

kun se kertoo meille tarinansa, 
jotka kertoo toiveistamme 

ja mistä löytyy unelmamme. 
 

Matka jatkuu illoin halki suurenmaan, 
tahtoisin sen tehdä vielä uudestaan, 

sekä kiertää tämän pallon 
jonka pintaa nytkin tallon. 

Sillä kohta on jo ilta 
ja kiskot näyttää tulisilta. 

 
Joka ilta pitkäjuna viheltää, 

kun se kiitää nummen halki sävelmää. 
Ja se kertoo unelmista 

sekä tulisista neitosista. 
Jotka saavat rauhan vasta, 

kun juna saapuu satamasta. 
 

Emylle Antti

Elokuu muutti pois

Nyt kun päivä vielä paistaa ja kastepisarat 
nukkuvat nurmikolla saa kimalainen 

kerran vielä lentää tämän kesän sinitaivaan alla. 

Kun ruusut vielä kukkivat ja heinäsirkat sirittävät
voi ilmassa aistia kaipauksen.

Menneen, kesän, eilisen. 

Niin vaikeata voi olla luopua, astella eteenpäin,
olla kiitollinen ja lausua ääneen kiitos.

En tiennyt sitä eilen, sen vasta tiedän nyt.

Joskus on aika unohtaa, lausua ääneen kiitos.
Nyt elokuu muuttaa pois. Huomenna on jo syys.

 
Emylle Antti

KOTIPIHANI MÄNNYN HALAUS 

Olen halannut puuta
Se on minun maailman paras terapeuttini

Se ei lähde minua karkuun
Se on aina minua varten paikalla

Olen koskettanut sen pihkakyyneltä
ja hienosti jäkäläistä kaarnaa
Se tuntee minun hengitykseni

ja mikä parasta
tunnen sen itse

Käteni eivät yletä yhteen 

Sanna Heikkinen 15.09.2021 

KUKA MINÄ OLEN 

Minä olen rauha
Minä olen rakkaus

Minulla on hevosen voima
ja pöllön viisaus

Sanna Heikkinen 22.08.2021
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Emyn yhteistyökumppanien toimintaa

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

 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

Raitin Pysäkki Konstaapelinkatu 1, 
Leppävaara p. 09 510 2792 avoin-
na arkisin klo 9-13. Ruokajakelua 
joka päivä klo 9 alkaen. Kahvila 
auki joka arkipäivä. Puuroa tarjolla 
kahtena päivänä viikossa, maanan-
taisin ja perjantaisin klo 9.

(ent. Asukastalo Kylämaja) on kaikille avoin koh-
taamispaikka ja toimintatila Espoon Matinky-
lässä. Tarjoamme tukea, ohjausta ja neuvontaa 
suomen, arabian, somalin ja englannin kielellä. 
Matinkatu 7, p. 050 430 3112 .
www.facebook.com/naapuruustalomatinkyla

 Raitin Pysäkki

 Naapuruustalo Matinkylä
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Kaikukortti on 
kortti, jolla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssi-
paikkoja Kaikukortti-verkostojen kulttuurikohteisiin. Kaiku-
kortti 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

Erja Karjalainen puh. 050 310 7982 erja.karjalainen@emy.fi
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