
Maaliskuu ja pienoinen kevään lupaus heti esimmäisenä
päivänä. Aurinko paistaa lämpimästi ja lumet näyttäisivät
sulavan ihan silmissä. Linnutkin visertävät ja ilma tuntuu

raikkaalta. Nopeasti tuntui tääkin talvi menevän (takatalvea
odotellessa...). 

 
Tässä kuussa onkin taas kaikenlaista tuttua ja vähän uuttakin

tarjolla: Opiskelija Tommy ohjailee vapaaehtoista
taidenurkkausta maaliskuun ajan torstain Olotilassa. Tarjolla
on erilaisia aiheita ja tekniikoita mitä voi lähteä kokeilemaan.

 
Taideteemalla lähdetään myös EMMA-retkelle maaliskuun

lopulla, 28.3. klo 12-14. Jos haluat mukaan, ole yhteydessä
Arttuun viimeistään 28.3. klo 10!

 
Muutoin samanlainen tuttu kattaus ryhmiä, Olotilaa ja mikä

tärkeintä:                                    
 

Nähdään mestoilla!

/Arttu Pöyhtäri 
/p. 050 312 5193 
/arttu.poyhtari@emy.fi 
/arttumessis#7884
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Nuorten aikuisten (18-32 v.) roperyhmä
Discordissa klo 18.30-20.30. 
Vampire: the Masquerade ryhmä on tällä hetkellä täysi,
mutta jos roolipelit kiinnostavat olethan yhteydessä
Arttuun p. 050 312 5193!

Nuorten aikuisten (18-32 v.) Peliryhmä Discordissa klo 16-
18. Keskiviikkoisin Tuu messiin! -discordissa tarjolla peliryhmä.
Ryhmässä ei kuitenkaan ole pakko pelata mitäåän, vaan mukaan
voi vaan tulla hengailemaan, juttelemaan ja vaikka katsomaan
muiden striimejä. Lisätietoja Artulta p. 050 312 5193 tai
Discordista. 

MAANANTAIMAANANTAI

TIISTAITIISTAI
OLOTILATOLOTILAT

8.3. Olotilan leffailta
16.3. Olotilan kokkailu
23.3. Etsvivät jalkautuvat klo 17-18

Ohjaamotalo 
 

Ma 15-18
 

Valoemy 
 

Ke 16-20
To 15-19 
Pe 15-19

KESKIVIIKKOKESKIVIIKKO

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

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

Nuorten aikuisten taideryhmä (18-32 v.) Me-talossa
14.3. klo 16.30-18.30. Tule mukaan taiteilemaan! Nuorten
aikuisten taideryhmä kokoontuu kevätkaudella kerran kuussa:
11.4. ja 16.5. Paikka: Espoon keskus, Me-talo (Terveyskuja 2 B).
Piirtää voit aiheen mukaan tai sen vierestä, tai tulla muuten
vaan viettämään aikaa huikeassa seurassa! Ohjaajana Titta.
Lisätietoja Artulta p. 050 312 5193.

Nuorten aikuisten liikuntaryhmä Valoemyssä klo 14.30-
15.30. Liikuntaryhmässä käydään kävelyillä, venytellään tai
tehdään muita liikunnallisia juttuja! Eri kerroilla eri teemat, joihin
voit myös itse vaikuttaa! Mennään säiden mukaan mahdollisimman
paljon ulos luontoon. Kuun vika kerta olisi tarkoitus lähteä
pyöräilemään jos säät sallivat!

Kysy lisää Artulta p. 050 312 5193. 

TORSTAITORSTAI
Opiskelija Tommyn taidenurkkaus torstain Olotiloissa klo 
15-19. Tarjolla erilaisia teemoja ja tekniikoita mitä voi halutessaan
kokeilla. Mukaan voi myös tulla vaan piirtämään mitä haluaa!
2.3. Omakuvan piirtäminen
9.3. Vuorokuvitus
16.3. Värimaisema-abstrakti
23.3. Kuvita biisi
30.3. Kollaasi

Lisätietoja Artulta p. 050 312 5193. 


