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Emyn kuulumisia
Kevään kunniaksi – ja aina joskus muulloinkin – on kiva
virkistää itseään tekemällä jotakin tavallisesta poikkeavaa. Tähän tiedotteeseen olen poiminut ilmaisia tai hyvin
edullisia menovinkkejä pääasiassa huhtikuulle sinua
varten. Menovinkit löydät sivulta 9. Näiden lisäksi menoja on myös Emyssä moneen lähtöön. Osallistujat ovat
juhlien ja tilaisuuksien syy ja sydän, joten lämpimästi
tervetuloa mukaan!
Pääsiäinen vaikuttaa Emyn toimintaan ja kohtaamispaikkojen aukioloihin. Koko yhdistyksen väen yhteinen Pääsiäislounas järjestetään torstaina 17.4. Lilla Karyllissa
niin, että ensimmäinen kattaus on klo 12.30 ja toinen klo
14. Muistathan ilmoittautua ajoissa Pääsiäislounaalle!
Pääsiäisenä pe 18.4.- ma 21.4. Lilla Karyll on avoinna su
klo 12-16 ja muutoin suljettuna, ja Meriemy puolestaan
on avoinna vapaaehtoisvoimin pe, la ja ma klo 12-16.
Jos tulet kauempaa, suosittelen kuitenkin varmistamaan
aukiolon ennen tuloasi soittamalla kohtaamispaikan
puhelimeen. Muistuttaisin vielä, että Emyn ryhmät eivät
kokoonnu pe 18.4., ma 21.4. eikä to 1.5. (Vappupäivä).
Minä olen lomalla koko huhtikuun ja palaan töihin jälleen
maanantaina 5.5. Toukokuun tiedotteen tekee Riikka
yhdessä Sirpan kanssa.
Toivon sinulle omien voimiesi sallimissa rajoissa osallistuvaa huhtikuuta ja hyvää vointia! Tiina :)
Kuu kiurusta kesään, / puoli kuuta peipposesta, /
västäräkistä vähäsen, / pääskysestä ei päivääkään.

Kari teki taidetta Emyn logosta
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Näin loruili vanha kansa keväällä. Kiurun tunnistat äänistä
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EMY-tiedote julkaistaan myös internetosoitteessa www.emy.fi
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Vastaava toimittaja: Tiina Pajula 		
Taitto, toimitus: Sirpa Strömberg, Tiina Pajula
Tiedotustoimikunta: Avoin kaikille emyläisille. Tätä numeroa työstämässä: Hannu H., Olli S. ja Markku L.
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Kiitos kaikille tiedotteen tekoon osallistuneille!
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Kokoukset

Riikkaan p. 050 367 2676.

Emyn kuukausikokous

Vappupippalot

lauantaina 5.4. Meriemyssä klo 14. Kokous on
kaikille avoin, tule mukaan ideoimaan Emyn toimintaa.

keskiviikkona 30.4. klo 12-15 Lilla Karyllissa.
Tarjolla herkullista vappunaposteltavaa ja yhteistä hauskanpitoa. Ilmoittaudu mukaan ilmoitustaulun listoihin tai soittamalla p. 09-859 2057.
Tervetuloa! Jos haluat esiintyä vappupippaloissa, ole yhteydessä Pirjoon p. 050-310 7980.

Esittelytiimi & Tiedotustoimikunta

Tervetuloa mukaan valitsemaan materiaalia ja
tekemään Emy-tiedotetta sekä esittelemään yhdistystä. Kokoonnumme to 17.4. klo 14.30 Lilla
Karyllin yläkerran siniseen huoneeseen. Kiitoksena osallistujille talkoolounas.

Retket

Retki picnikille to 24.4. klo 18-20

Eväsretkelle Lilla Karyllin lähettyville kävellään
pieni lenkki sekä nautitaan eväistä ja toistemme
seurasta. Retki on osa Torstain toimintailtoja,
tervetuloa mukaan! Sateisella tai kovin kylmällä
säällä nautitaan eväistä sisällä. Ilmoittaudu mukaan 23.4. mennessä ilmoitustaulujen listoille
taikka soittamalla p. 09-859 2057.

Emyn 30-vuotisjuhlien 1. kokous

torstaina 22.5. klo 13 Lilla Karyllissa. Tervetuloa mukaan, jos haluat osallistua Emyn keväällä
2015 järjestettävien juhlien suunnitteluun ja järjestelyyn.

Tapahtumat

Retki Finnoon luontopolulle to 8.5.

Kylämaja-päivä lauantaina 12.4.

Mennään yhdessä tutkimaan keväistä luontoa,
kävelemään (kävelyä kertyy yhteensä noin 2 km)
ja tarkkailemaan lintuja. Retkelle lähdetään Lilla
Karyllista klo 17.30. Retki on osa Torstain toimintailtoja, tervetuloa mukaan!

klo 11-14. Päivän teemana on tasa-arvo ja
lapset. Esillä on kulttuuripisteitä (mm. Somalia,
Bulgaria, Albania ja Nepal) sekä tarjolla on eri
kulttuurien ruokamaistiaisia. Lapsille on maalausta ja MLL muskari. Taiteilija Akbar Sepiddamin Lasten oikeuksiin liittyvän taidenäyttelyn
avajaiset. Olet tervetullut mukaan, vaikket olisi
vielä Kylämajassa koskaan käynytkään, juhla
on avoin kaikille!

Päiväristeily Tallinnaan ti 13.5.

Eckerö Linen m/s Finlandia lähtee Helsingin
Länsiterminaalista klo 8.30 ja palaa Helsinkiin
klo 21.15. Tallinnassa aikaa noin 7 tuntia. Huomioithan jaksamisesi aikaisempaa pidemmän
Tallinnassa oloajan vuoksi, laivalle ei voi jäädä!.
Ohjelmassa nähtävyyksiin tutustumista ja/tai ostoksien tekemistä. Retken omavastuuhinta on
15€. Jokainen maksaa itse seutumatkat ja ateriat. Lisätietoja voit kysyä Pirjolta p. 050 310 7980.
Ilmoittaudu Lilla Karyllin tai Meriemyn listaan to
17.4. mennessä. Huom, tämäkin Emyn retki on
päihteetön!

Emyläisten Pääsiäislounas

Kiirastorstaina 17.4. Lilla Karyllissa. Kattaukset klo 12.30 ja klo 14. Tarjolla lammaspataa,
kermaperunoita, pashaa ja mämmiä sekä kahvia/teetä. Ilmoittaudu ilmoitustaulujen listoihin tai
soita, p. 09-859 2057. Olet sydämellisesti tervetullut nauttimaan koko yhdistyksen yhteisestä
pääsiäislounaasta!

Vertaistukijat

Hyvän mielen iltapäivä ke 23.4.

klo 14-16 järjestetään Helsingissä MTKL:n
tiloissa (Ratakatu 9). Tervetuloa Avomielinyhdistysten yhteiseen hyvän mielen viikon
kunniaksi järjestettävään juhlaan. Ohjelmassa
vappunaamaripaja, musiikkia, tanssia ja yhdessäoloa. Tarjolla hedelmäsalaattia, munkkeja ja
simaa. Yhteislähdöistä ja ilmoittautumisesta tietoa ilmoitustaulujen listoilla tai p. 09 859 2057.
Jos haluat auttamaan järjestelyissä, ota yhteyttä

Emyn vertaistuki on lyhytkestoista (1-5 kertaa)
yksilövertaistukea, joka on maksutonta tuettavalle ja tukijan kulut korvataan tarvittaessa. Sisällön voivat tukija ja tuettava sopia keskenään.
Tuki voi olla keskustelua sekä Emyyn ja muihin
paikkoihin tutustumista. Vertaistuki ei ole hoitoa
korvaavaa vaan hoitoa tukevaa toimintaa. Vertaistukiasiota koordinoi Riikka p. 050 367 2676.
3

Emyn kohtaamispaikat
Emyn kohtaamispaikoissa on tarjolla edullista kahvia ja teetä, päivän lehti, tietokone ja pelejä.
Jos toivot yhdistyksen tai kohtaamispaikan esittelyä, soitathan meille siitä etukäteen.
Emyssä ei kysellä diagnoosia, eikä lähetettä tarvita. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Kohtaamispaikka

Kohtaamispaikka

Pappilantie 7, Espoon keskus
p. 09-859 2057

Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09-8632031

LILLA KARYLL

MERIEMY

Lilla Karyllin
ovet ovat avoinna
•
•

•
•

Meriemyn ovet ovat avoinna
•
•

ma-pe klo 9-16.30
vapaaehtoispäivystys sunnuntaisin klo
12-16
(varmistathan su aukiolon soittamalla)
pe 18.4. ja ma 21.4. suljettu (pääsiäinen)
Tervetuloa!

•

ma-pe klo 9-16.30
vapaaehtoispäivystyksen ansiosta avoinna
myös lauantaisin sekä pitkäperjantaina 18.4.
ja 2. pääisäispäivänä ma 21.4. klo 12-16
(varmistathan aukiolon soittamalla)
Tervetuloa!

Sinustako viikonlopun päivystäjä?

Päivystäjäjoukkoon mahtuu lisää vapaaehtoisia.
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Tiinaan p.
050 310 7987.

Sinustako viikonlopun päivystäjä?

Päivystäjäjoukkoon mahtuu lisää vapaaehtoisia.
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Riikkaan p.
050 367 2676.

Tietokoneen käytön ohjausta jäsenille

Torstaisin klo 10-15. Ohjausaika varataan etukäteen Sirpalta p. 050 310 7982.

Tietokoneen käytön ohjausta jäsenille

Maanantaisin klo 10-14. Ohjausaika varataan
etukäteen Sirpalta p. 050 310 7982.

Talkootöitä tarjolla ma, ke ja pe

Meriemyn talkoopäivät ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai (arkena). Talkootoiminnan periaatteet ovat samat kuin Lilla Karyllissa (ks. viereinen palsta). Meriemyn talkootyöt voivat olla
esimerkiksi siivousta tai ruoanlaittoa. Tervetuloa!

Talkootöitä tarjolla arkipäivisin

Lilla Karyllin talkoita pidetään maanantaista perjantaihin, joka arkipäivä. Talkoisiin osallistumista
varten saavutaan paikalle ennen klo 10 aamulla
ja ilmoittaudutaan talkoisiin talkoovastaavalle.
Talkoiden aluksi jaetaan yhdessä päivän talkootyöt, jotka voivat olla esimerkiksi siivousta, ruoanlaittoa, pihatöitä tai postitusta. Sitten suunnitellaan, mitä tehdään päivän talkoolounaaksi ja
ruvetaan hommiin. Kiitoksena tehdystä talkootyöstä jokainen talkoolainen saa syödäkseen
lounaan. Talkoisiin osallistumista varten kannattaa varata aikaa noin klo 9.45-13. Tervetuloa
osallistumaan - talkoot ovat avoimia kaikille!

Emyn kirpputorit
Lilla Karyllin yläkerrassa ja Meriemyssä.
Voit tuoda kirpparille siistiä ja puhdasta
tavaraa ja vaatteita. Kirpputorin hinnat
vaihtelevat 0,5-4€, ellei toisin mainita.

Tule tekemään löytöjä!
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Kohtaamispaikat yhteistyössä
Asukastalo

Kohtaamispaikka

KYLÄMAJA

RAITIN PYSÄKKI

Matinkatu 7, Matinkylä
p. 044 964 9652

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09-510 2792

Aukioloajat

Aukioloajat

•
•
•

• ma-pe klo 10-14
• pe 18.4. ja ma 21.4.
suljettu (pääsiäinen)

ma, ti, to ja pe klo 9-16
ke klo 9-18
pe 18.4. ja ma 21.4. suljettu (pääsiäinen)

Raitin Pysäkillä
Kylämaja on espoolaisten kohtaamispaikka. on toimintaa
Kylämajassa tapahtuu

Kylämajaan voi tulla pistäytymään kahville, lukemaan lehtiä, oleilemaan, juttelemaan työntekijöiden kanssa tai osallistumaan toimintaan.
Kylämajan toimintaa ylläpitävät Kalliolan setlementti, Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry.

Raitin Pysäkki on kohtaamispaikka kaikille. Kahvipöytä on katettuna joka arkipäivä klo 10-14.
Maukasta kotiruokaa on tarjolla keskiviikkoisin
klo 12 ja puuroa syödään muina arkipäivinä klo
12. Ompelukone ja kangaspuut ovat käytettävissä. Emyn työntekijä on läsnä perjantaisin.

Kangaspuut Kylämajassa

Raitin Pysäkin toiminnasta vastaavat Punaisen
Ristin Kehä-Espoon osasto, Espoon kaupunki,
Leppävaaran seurakunta ja Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry. Raitin Pysäkin sähköpostiosoite on raitinpysakki(at)gmail.com. Ruokajakotoiminnasta lisätietoa sivulta 11.

Voit varata Kylämajasta käyttöösi kangaspuut
yhdeksi viikoksi kerrallaan. Kangaspuiden käyttöön saa opastusta tarvittaessa etukäteen varaamalla. Loimista (80cm) peritään 4€ maksu.
Lisätietoja p. 044 964 9652.

Kylämajan ATK-luokka

Kylämajan ATK-luokassa harjoitellaan tietokoneen käyttöä joka perjantai klo 13-15. Vapaaehtoinen ATK-tutor Oscar opastaa. Voit ottaa myös
oman kannettavan tietokoneen mukaan.

Kylämajassa huhtikuussa
•
•

Kylämaja-päivä la 12.4. klo 11-14
Kylämajan kirpputori ti 1.4. - ke 2.4.

Lisätietoja
www.kylamaja.fi
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Emyn ryhmätoiminta
Emyn ryhmätoimintaa koordinoi Pirjo Heikkinen.
Pirjolta saat lisätietoja kaikista ryhmistä
pirjo.heikkinen(at)emy.fi tai p. 050 310 7980.
Tervetuloa mukaan!

Huom! Ei ryhmiä pe 18.4. (pitkäperjantai), ma 21.4. (2. pääsiäispäivä) eikä to 1.5. (Vappu).

Joogaa Kylämajassa

torstaisin klo 14-15.30. Ohjaajana Jila.

LIIKUNNALLISET
RYHMÄT

Kuntosalivuoro Espoon keskuksessa

perjantaisin klo 16-17 Keski-Espoon uimahallin kuntosalilla (Kaivomestarinniitty 2). Mukana
Emyn työntekijöistä Sirpa tai Arttu.

Jalkapallojoukkue FC Askel

pelaa maanantaisin klo 15-16 Laaksolahdessa
(Lähdepurontie 1). Pelaaminen on maksutonta
ja pääasiana hauskanpito. Tiedustelut Kaj Järvisalo, p. 050 552 1049.

Keilausta Matinkylässä

kerran kuussa, ma 14.4. klo 13.30-14.30. Matinkylän keilahallilla (Gr8, Piispanportti 12). Yhteislähtö Meriemystä klo 13. Ilmoittaudu viimeistään edeltävän viikon keskiviikkona Meriemyn
ilmoitustaulun listalle tai soita p. 09-8632031.
Emy maksaa ratavuokran sekä ilmoittautuneiden keilauskenkien vuokran. Mukana Janne N.

Salsaa ja rivitanssia tanssitaan
Espoon keskuksessa

maanantaisin klo 17-18, Lagstads skolan salissa (Espoonkatu 7). Parillisina viikkoina ryhmässä tanssitaan salsaa tai parisalsaa ja parittomina
viikkoina rivitanssia. Otathan omat sisäkengät
mukaan. Vetäjänä Sanna H.

KESKUSTELURYHMÄT

Rentoutusryhmä Kylämajassa

maanantaisin klo 9.30-10.45. Päälle mukavat
ja tarpeeksi lämpöiset vaatteet. Mukana Mari M.

Valonpisarat-ryhmä
Sählyä pelataan Espoon keskuksessa pakko-oireisesta häiriöstä kärsiville
tiistaisin klo 17-18 Koulumestarin koulun salis- henkilöille Espoon keskuksessa
tiistaina 1.4., 29.4., 20.5. ja 10.6. klo 17.30-19.
Villa apteekin yläkerrassa (Pappilantie 5). Mukana psykoterapiaopiskelija Michel. Ryhmä perustuu vertaistukeen ja osallistujien toivotaan ilmoittautuvan sekä sitoutuvan ryhmään. Tiedustelut
ja ilmoittautumiset Pirjo Heikkinen p. 050 310
7980.

sa (Muuralanpiha 3).

Sählyä pelataan myös torstaisin klo 20.3021.30 Omnian ammattiopiston salissa (Kirkkokatu 16). Tiedustelut sählystä Kaj Järvisalo, p. 050
552 1049.

Itämaista tanssia tanssitaan
Espoon keskuksessa

Keskusteluryhmä kaksisuuntaista
tiistaisin klo 18-19 Lagstads skolan salissa (Es- mielialahäiriötä sairastaville
poonkatu 7). Tanssi sopii pehmeillä liikkeillään Lilla Karyllissa
myös heille, joilla on polvi-ja/tai lonkkaongelmia.
Ryhmä on tarkoitettu kaiken ikäisille aikuisille
naisille. Ohjaajana toimii Heta.

Kokoontuu parillisten viikkojen (viikkonumero) tiistaisin klo 18-19.30. Mukana Reijo, Johanna tai Timo.

Sulkapalloa pelataan Kivenlahdessa

English Group at Kylämaja

keskiviikkoisin klo 19.30-21 Meritorin koulun
salissa (Merivalkama 9). Mukana Anssi.
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Every Wednesday in April at 11.30-13. Everybody is welcome - come and use your english skills
with students Slavina & Rozarta.

Meren ja taivaan välillä Meriemyssä

MieliHyvä-ryhmä naisille Kylämajassa

Keskusteluryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa torstaisin. Ryhmää ohjaa diakoni Lea Puotiniemi (p. 050 375 2585, lea.puotiniemi(at)evl.fi).
Seuraavat kokoontumiset ovat 24.4. ja 22.5. klo
13-14.

tiistaisin, ryhmä on täynnä/The group is full. info:
riikka.koola(at)emy.fi p. 050 3672676.

Käsityökerho Kylämajassa

keskiviikoisin klo 13. Aiheet: 2.4. pääsiäiskortit, 9.4., 16.4. ja 23.4. aiheet ovat vielä avoinna.

Maan ja taivaan välillä Lilla Karyllissa

Tule jutustelemaan kahvikupin äärelle kaikesta maan ja taivaan välillä, mukana pohdiskelemassa diakonit Virpi Sutelainen ja Timo Lounio.
Tämä uusi ryhmä alkaa maanantaina 28.4. klo
14.30, tervetuloa!

Yhteislaulutuokio Kylämajassa

keskiviikkoina 2.4. ja 7.5. klo 13-14. Säestäjänä ja vetäjänä Helena.

Kaikille avoimet toimintaillat torstaisin

Toimintailtoja pidetään Lilla Karyllissa joka
torstai. Iltoja ohjaa Emyn työntekijä, tiedustelut
huhtikuussa Eevalta p. 050 310 7983. To 3.4. klo
18-20 Karaokeilta. To 10.4. klo 18-20 Askarrellaan pääsiäiskoristeita. To 17.4. Ei ryhmää. To
24.4. klo 18-20 Lähdetään picnikille, ilmoittaudu
23.4. mennessä ilmoitustaululle. To 1.5. Ei ryhmää (Vappupäivä). To 8.5. Retki Finnoon luontopolulle kävelemään (kävelyä kertyy yhteensä
noin 2 km) ja tarkkailemaan lintuja. Lähtö Lilla
Karyllista klo 17.30.

TOIMINNALLISET
RYHMÄT
Sielun maisemien maalarit
Lilla Karyllissa
Maanantaisin klo 17-19.

Mielen maisemien maalarit
Meriemyssä

Miesten +55v. ryhmä Kylämajassa

Tiistaisin klo 17-19. Kaikki ovat tervetulleita mukaan maalausryhmiin löytämään maalaamisen
ja värien ilo. Molemmat ryhmät toimivat Olavin
ohjauksella. Taitovaatimuksia osallistujille ei ole.

torstaisin klo 13-15. Mukana Pauli. Rohkeasti
mukaan!

Yhteislaulutuokiot Raitin Pysäkillä

parillisten viikkojen perjantaisin klo 12.3013.30. Säestäjänä ja vetäjänä Helena.

Järjestökadun teatteriryhmä
Espoon keskuksessa

Musaryhmä Lilla Karyllin yläkerrassa

Tiistaisin klo 13.30-15 ESKOn salissa (Pappilantie 2). Ohjaajana teatteriopettaja Jenni Mäkelä. Et tarvitse aiempaa kokemusta näyttelemisestä. Ilmoittaudu ennakkoon Pirjolle p. 050
310 7980. Yhteistyössä Esittävän taiteen koulu
ESKO, Askel ja Emy. Tällä hetkellä mukaan toivotaan lisää väkeä, etenkin miehiä!

kuuntelee musiikkia perjantaisin klo 12-13
Mukana Kim. Tervetuloa!

Bänditaitoryhmä
Lilla Karyllin yläkerrassa

perjantaisin klo 13-14.30 Vetäjänä musiikkipedagogi Sari Jaarila. Tervetuloa mukaan!

Nuorten aikuisten avoin ryhmä
Auroranportissa (Aurorankuja 2)

Karaokea Lilla Karyllin yläkerrassa

kerran kuussa, to 10.4. klo 13-15. Mukana
Ryhmä on tarkoitettu 18-35-vuotiaille ja ryhSatu J.
mä kokoontuu parillisten viikkojen tiistaisin
klo 17-19. ti 1.4. kokkaillaan tortilloja, ti 15.4. Levyraati on tauolla huhtikuun, ja kokoontuu
pääsiäisaskarteluja (koristeita, kortteja) ja ti 29.4.
taas toukokuussa pe 16.5. klo 14.
pelaillaan mölkkyä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset ryhmänohjaajalta, joka on huhtikuussa Arttu
p. 050 312 5193 (Tiina lomalla).
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Rentoutumisryhmä Retiisi Meriemyssä
Ryhmä kokoontuu koko kevään ajan tiistaisin klo 13.30-15.
Ryhmän ohjaajina toimivat sosionomiopiskelijat Juulia Kinnunen ja
Anna-Leena Kulonen. Ryhmässä tehdään erilaisia
harjoituksia ja leppoisia aktiviteetteja:
tavoitteena hyvä mieli ja positiivinen tunnelma.

Tervetuloa!

Tiedoksi
Moniäänirock Musafestareilla
Emyä edustaa Duo Priima.
Festarit järjestetään
Lahdessa Kasisalissa
tiistaina 8.4. Festareille
ei tehdä Emyn puolesta
retkeä, mutta tapahtumaan on muutoin vapaa
pääsy. Lisätietoja
festarista Facebookissa
ja internetosoitteessa
www.kukunori.fi

Mielihyvän metsästystä
Lilla Karyllissa
Mielihyvää metsästetään yhdessä
toimimisen keinoin ti klo 15-16.30

Toimintaa järjestävät sosionomiopiskelijat
Taru ja Saara.
• Ti 15.4. Keskustellaan ja laaditaan miellekartat,
teemana hyvä elämä.
• Ti 22.4. Rentoutumista musiikin
ja visualisoinnin avulla.
• Ti 6.5. Kokkaillaan ensin pizzaa ja
sen jälkeen katsotaan yhdessä elokuva.
Tämä ryhmäkerta ei lopu vielä klo 16.30!

Tervetuloa!

In memoriam
Liisa Marjatta Pirhonen

Tule vapaaehtoiseksi
Pieni ele -vaalikeräykseen
Emy ja Mielenterveyden keskusliitto ovat mukana Pieni ele -vaalikeräyksessä EU-vaalien äänestyspaikoilla (sekä vaalipäivänä 25.5. että ennakkoäänestyspaikoilla ennakkoäänestyspäivinä).
Emy hakee nyt vapaaehtoisia lipaskerääjiä Espoon äänestyspaikoille, tulisitko Sinä?
Keräyksen tuotto jaetaan mukana olevien 18 kotimaisen vammais- ja terveysjärjestön kesken.
Tuotosta 50% jää keräykseksestä vastaaville yhdistyksille (mm. Emy) ja lopuilla katetaan kulut
sekä jaetaan valtakunnallisten keskusjärjestöjen kesken (mm. MTKL). Emy korvaa vapaaehtoistensa Espoon sisäiset matkat sekä maksaa ateriakorvauksen.

Ilmoittaudu mukaan talkoisiin!
kaj.jarvisalo(at)emy.fi tai p. 050 552 1049
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www.pieniele.fi

Menovinkkejä kevääseen
Taidetta Espoossa ja Helsingissä
•
•
•
•

Mikan akvarelleja Elon tuntu -näyttelyssä Yhteisötuvalla arkisin klo 9-15 (5.5. saakka)
Näyttelykeskus WeeGeen ilmaisillat keskiviikoisin klo 18-20
Kiasman ilmaisilta joka kuukauden ensimmäinen perjantai klo 17-20.30 (4.4. & 2.5.)
Ateneumiin on vapaa pääsy 18.5., 12.6. ja 21.8.2014

•
•
•
•

Keskiviikkotanssit Päälämpiössä 16.4. klo 13-15, hinta 3€
Tapiola Sinfoniettan avoimet kenraaliharjoitukset Tapiolasalissa pe 4.4. klo 10-11.20, ilmainen
Espoon musiikkiopiston Ebeli big Band Louhisalissa la 3.5. klo 15, ilmainen
Espoon musiikkiopiston Puhallinorkesterit lavalla Tapiolasalissa ma 14.4. klo 18, ilmainen

Tanssit sekä musiikkia Espoon kulttuurikeskuksessa

Musiikkia Musiikkitalossa
•

Sibelius-Akatemian opiskelijamatinea Camerata-salissa
keskiviikkona 2.4. klo 15
perjantaina 4.4. klo 15
perjantaina 25.4. klo 12
• Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen kevätkonsertti
la 26.4. klo 14
Ilmaisia, ei väliaikaa, Camerata-saliin mahtuu 239 henkilöä,
sisään jonotusjärjestyksessä.
• Helsingin kaupunginorkesterin kenraaliharjoitukset
Suuressa konserttisalissa, hinta 3€/hlö
keskiviikkona 2.4. klo 10-13
perjantaina 11.4. klo 10-13
perjantaina 25.4. klo 10-13
• Sibelius-Akatemian Organon matinea Organossa
torstaina 3.4. klo 12
• Musiikkia ja puhetta uruista, urkumusiikista ja niiden
ympäriltä torstaina 10.4. klo 18.
Ilmaisia, ei väliaikaa, Organoon mahtuu 120 hlö,
sisään jonotusjärjestyksessä.

Linturetki Luontotalolta

• Linturetki Laajalahden lintutornille lauantaina 12.4.
klo 8-11. Lähtö luontotalo Villa Elfvikin pihalta, ilmainen.

Piirrustus: Marita V.

Mahdollisuuksien paja®
Rasittaako sinua omassa elämässäsi jokin pulmatilanne, johon haluaisit muutosta? Ehkä
itseluottamuksesi kaipaisi vahvistumista tai haluaisit kenties vain paremmin ohjata omaa elämääsi
onnellisemmaksi. Jos jotain tällaista pyörii mielessäsi etkä oikein tiedä, kuinka lähteä liikkeelle,
niin tule juttelemaan. Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on maanläheinen ja myönteinen tapa
kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Ajattelutavan periaatteita ovat
asiakaslähtöisyys ja yhteistyö, positiivisuus, luovuus, huumori ja kannustaminen.

Tervetuloa juttelemaan, keskustelu on maksutonta!

Keskustelukumppanina Ossi Salin, joka on lehtori, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori ja
opiskelee psykoterapeutiksi Lyhytterapia-instituutissa.
Sovi rohkeasti keskusteluaika itsellesi Pirjon kautta p. 050 310 7980.
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Miesten saunaretket

Seurakuntien
toimintaa ja ryhmiä
Seurakuntien diakonian retkipäivät

Huhtikuun retkipäivä to 3.4. Velskolassa, ilmoittautumiset Tuomiokirkkoseurakuntaan p. 09
8050 3503.

Diakonialeiri 23.-25.4. Hvittorpissa

Leirillä askarrellaan, saunotaan, syödään ja ulkoillaan. Hinta 36€/hlö, järjestänä Espoonlahden
srk., tiedustelut ja ilmoittautumiset 4.4. mennessä p. 040 537 6854 (jos ei vastaa, jätä viesti ja
yhteystiedot vastaajaan!)

Miesten diakoniasaunaretki järjestetään torstaina 10.4. klo 15. Lähtöpaikkana on joko Kirkonkymppi tai Olarinluoma. Ohjelmassa on keskustelua, ruokailu, saunomista ja hartaus. Retken
hinta hinta 5€/osallistuja. Ilmoittautumiset viim.
8.4. diakonit Timo Lounio p. 0400 415 335 tai
Jyrki Myllärniemi p. 040 547 1861.

MieTe: Luottamuksellinen ja avoin
vertaistuki- ja keskusteluryhmä

Kokoontuu Soukan kappelilla Soukankuja 3,
maanantaisin klo 18-20. Tiedustelut diakoni Lea
Puotiniemi 050 357 2585.

Diakonia- ja kappelilounaat

Seurakuntien diakonia- ja kappelilounaat on tarkoitettu kaikille, joilla on taloudellisia vaikeuksia,
Tapiolan kirkolla. Kohtaamispaikka on avoin ryh- tai jotka kaipaavat ruokaseuraa. Tule nauttimaan
mä torstaisin klo 12.30-14. Tiedustelut diakoni herkullisesta kotiruuasta! Lounailla on diakoniaTimo Lounio, p. 0400 415 335.
työntekijä tavattavissa.
Suvelan kappeli, Kirstinpiha 3, ti klo 12-15,
Seurakunnan Torstaipiiri
hinta 2,50€, ei lounasta 22.4.
mielenterveyskuntoutujien avoin keskusteluryh- Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8, ma ja to
mä, joka kokoontuu parillisten viikkojen torstaina lipunmyynti alkaa klo 11.30, ei 22.4.
Suvelan kappelilla (Kirstinpiha 3). Lisätietoja dia- ja ruokailu klo 12, hinta 2,50€.
koni Anni Vanhanen, p. 050 438 0189.
Soukan kappeli, Soukankuja 3, ti lipunmyynti
alkaa klo 10.30 ja ruokailu klo 11, hinta 2,50€,
Mielenterveyskuntoutujien avoin
viikolla 16 lounas ma & ti.
Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, ti klo
keskusteluryhmä Hyvä olo
kokoontuu parillisten viikkojen tiistaisin klo 14.30- 11.30-12.30, hinta 3€.
15.30 Leppävaaran kirkon Olotilassa (Veräjäkal- Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, ma klo 13-13.30,
lionkatu 2). Tiedustelut diakoni Harriet Lohikari, hinta 2,5€.
Matinkappeli, Liisankuja 3, to klo 13-13.30,
p. 040 531 1057.
hinta 2,5€.
Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti klo
Perjantaiporinat - mielenterveyskun12-13, hinta 4€.
toutujien avoin keskusteluryhmä
Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, to klo 12kokoontuu Soukan kappelilla pe 4.4., 2.5., 16.5.,
13, hinta 4€.
30.5. ja 13.6. klo 13-14.15 Tiedustelut diakoni
Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, ti lipunmyynti
Ritva Aarnio, p. 040 537 6854.
klo 11.30, hartaus klo 12, lounas klo 12.15.

Seurakunnan Kohtaamispaikka

Omaiset mielenterveystyön tukena
Uudenmaan yhdistyksen ja seurakunnan yhteinen ryhmä mielenterveyskuntoutujien omaisille ja läheisille

Mieli Maasta ry:n ryhmät Espoossa
Tapiolan kirkolla ke klo 18-20.15
Vetäjänä Lulu p. 040 757 3228

Ryhmässä jaetaan ajatuksia ja kokemuksia toisten samankaltaisia asioita kokeneiden ihmisten
kanssa kerran kuukaudessa ma 14.4. ja 19.5 klo
18-19.30 Matinkappelilla (Liisankuja 3). Tule rohkeasti tutustumaan!
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Raitin Pysäkillä ti 17.30-19.30
Vetäjänä Monika p. 040 700 8188 ja
Hellevi p. 040 733 0081

Mieli maasta ry:n ryhmät ovat vertaistukiryhmiä masentuneille ja heidän läheisilleen.

Elintarvikejakelua Espoossa

Elintarvikkeita jaetaan avustusta tarvitseville niin
kauan kuin jaettavaa riittää. Muutokset ja poikkeukset ovat mahdollisia.

Ilmaiset ateriat ja
ruokajakopaikat

Hyvä Arki ry, Siltakuja 3 B (Espoon keskus),
yhteystiedot: p. 040 591 9698, info(at)hyva-arki.
Ilmaiset ateriapaikat Espoossa
Vähävaraisille ja muille tarvitseville on tarjolla il- fi. Tuore-elintarvikkeita jaossa ma, ke ja pe klo
maisia aterioita. Muutokset ja poikkeukset ovat 11.30 alkaen niin kauan kuin tavaraa riittää. Leipäjakoa ma-pe klo 10-13.
mahdollisia.
Espoon Asumisluotsi, Lokirinne 1, keittolounas ke klo 11-13 ja aamupuuro ma, ti, to ja pe
klo 10-12. Asumisluotsi on Espoonlahdessa ja
se toimii palvelukeskuksena, joka on keskittynyt
asumiseen liittyviin ongelmien ratkaisuun, palveluohjauksen sekä elämänhallinnan tukeen Yhteystiedot p. 050 327 0105, tarja.savonlahti(at)
sininauha.fi
Espoon Ankkuri, Matinkartanontie 16 B, (Matinkylä) diakonia-aamiainen arkisin klo 9-10
(puuro, leipä, kahvi ja mehu). Espoon Ankkuri
on avopalvelukeskus pääsääntöisesti erilaisista
päihdeongelmista kärsiville täysi-ikäisille miehille ja naisille. yhteystiedot: p. 010 231 3760, tiina.
kaleva(at)samaria.fi

Manna-Apu ry, Terveyskuja 2 E 8 (Espoon keskus), yhteystiedot: p. 040 040 1114. Elintarvikkeita ti, to ja pe klo 10–12
Espoonlahden seurakunta, Espoonlahden kirkon aulatila, Kipparinkatu 8 (Espoonlahti),
yhteystiedot: p. 050 375 2585. Leipää ja muita
elintarvikkeita jaossa ma-la (ei arkipyhinä) jonotusnumeroiden jako alkaa klo 8 ja ruokajako alkaa klo 9.
Raitin Pysäkki, Konstaapelinkatu 1, yhteystiedot: p. 09-5102792, raitinpysakki(at)gmail.com.
Elintarvikkejako (leipää ja vihanneksia) ti ja pe
alkaen klo 10. Maitotuotejakoa useimmiten ke
alkaen klo 12.
Espoon Ankkuri, Matinkartanontie 16 B (Matinkylä), yhteystiedot: p. 010 231 3760, tiina.
kaleva(at)samaria.fi Leipäjakoa ke klo 9-14.

Poroerotus
-lukijan ajatuksia

Luettuani ihmisen ja poron historiaa aloin nähdä poroja kaikkialla.
Mietittyäni syytä tähän selvisi lukemattomia syitä,
miksei kaikki porot pysy aitauksessaan.
Tässä muutama syy.
Jos näen poroja kaupunkikeittiössä kahvimukissa,
syynä on rikkoutunut suodatinpussi.
Vaeltelevat porot joutuvat lattialle mittalusikkaa kuljettavan käden
vapinan takia. Porot tunturin laella repun pohjalla ovat aina
reissumiehen harhailevien ajatusten ansiota.
Porot ovat tunturikoivikossa, koska ne eivät pudonneet
kahvinkeittäjän pannuun. Tuhannet porot, joita ei ole vielä
merkitty, syntyivät paahtimossa keväthankien aikaan ja
odottelevat kuljetusta kaupan hyllyille.
Lukemattomat ovat syyt, miksi en jatka tätä luetteloa.
								
M3
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Piirrustus: Tiina E.

Torstain toimintaillan runoillan ja
lukijoiden lähettämiä runoja
Kauris sinä taivaalla hohdat.
Kynä ei kirjoita,
Etikka, mauste silakoiden.
vaan
kirjoittaa
sittenkin, mutta
Sitten maistamme, silakoita
tietäisimpä mitä kirjoitan.
paketista.
Ajatukset
lentelevät
sinne - tänne.
Merellä katse taivaalle.
Kevään tulo ilahduttaa.
Ja tästäkö meidän piti puhua
Myös muita, ei vain minua.
Varmaan!
Tervetuloa – Kevät
Lehti kertoo purosta josta haemme
silakat.
Missu
Pahvi! Silakat ui meressä
Ilmankos nenäni haistoi suolan
hajun.
Runoillaan yhdessä.
Kone odottaa tarinaansa, kuin
Jännää hiljaista.
sulanut silakka meressä.
Pia ja Aalto
Ajatukset pyörii päässä,
ei oikein tiedä mitä tekisi,
Pia on meren aallossa oleva
hiljaista, jännää.
Perhe
sininen ilo
Runot ei oikein ole tullakseen,
Pia on meren aallossa oleva
jännää, hiljaista.
1. Kaksi nuorta elämää
vihreä syvyys
puuhaa, temmeltää.
Pia on meren aallossa oleva
Epi
Poika viisi, tyttö kolme.
valkoinen liike
Kiitää, tutkii, ravaa
Pia on aamuyön ihastus,
uutta avaa.
lapseni äiti
ja aalto meressa, jonka näen
2. Olkoon elämä teille hyvä,
kasvakaa rakkaudessa.
Timo Norring
Se on hyvä kasvupohja.
Syvä olkoon ilonne,
olematon huolenne, Samu ja Ella.
3. Sillä isä ja äiti teitä rakastaa
paljon, paljon.. Markku ja Soili.
Ja minä rakastan teitä kaikkia.

Ihminen

4. Ennen poika oli viisi, tyttö kolme.
Nyt Samu on seitsemän, Ella viisi.
Ja te osaatte jo yhtä ja toista.

Minä valoo ja varjoo omassa
kaatopaikkani
pyhäkössä niin yksin ja kivusta turta.
Sisäinen huuto kaipaukselle, jolla ei
ole kasvoja
mutta silti kaipaan kyynelien ja
myrskyjen
opastaen elämäni kartalle,
jossa asun jo ikuisuuden ajassa.
Minä ihminen kaunis varjoisien alojen
lapsi.

Timo Ahonen, ukkovaari
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Timo Norring

Kelan kurssilla Karjalohjalla
Marraskuussa hain Kelan kuntoutuskurssille kylpylähotelli Päiväkumpuun Karjalohjalle. Jo
parin viikon kuluttua posti toi vastauksen kurssille hyväksymisestä. Niinpä jäin mielenkiinnolla
odottamaan helmikuussa alkavaa Typo-Tules-kurssia, joka on tarkoitettu työelämästä
poissaoleville henkilöille, joilla on jokin tuki- ja liikuntaelinsairaus. Kurssi koostuu kolmesta
viiden päivän jaksosta, jotka pidetään noin puolen vuoden välein. Viimeinen jakso on
helmikuussa 2015.
Liikun kyynärsauvojen avulla, joten ajoin Kelan kustannuksella taksilla helmikuisena
maanantaiaamuna Karjalohjalle, jonne Espoosta tulee matkaa noin 80 kilometriä.
Päiväkumpuun saavuttuani vein tavarat huoneeseeni ja menin ravintolaan aamiaiselle. Kello
yhdeksän meillä oli kokoontuminen hotellin aulassa. Ryhmäämme kuului yhdeksän henkeä,
viisi naista ja neljä miestä. Fysioterapeutti Laura alkoi esitellä meille kylpylähotellin tiloja.
Luentosalissa hän kertoi tulevasta ohjelmasta.
Kahtena ensimmäisenä päivänä oli kahdenkeskiset tapaamiset lääkärin, fysioterapeutin,
toimintaterapeutin, psykologin, sosiaalityöntekijän ja sairaanhoitajan kanssa. Viikon mittaan
oli kävelytestejä ja lihaskuntotestejä. Ohjelmaan kuului myös luentoja, ryhmätunteja,
keppijumppaa, vesivoimistelua, pelejä, rentoutusta, ulkoilua jne. Päiväohjelma alkoi yleensä
kahdeksalta ja loppui viiden, kuuden maissa. Illalla oli mahdollisuus kylpeä rantasaunassa
ja vaikkapa pulahtaa avantoon. Ravintolassa oli ohjelmaa yömyöhään. Itselleni varsinainen
päiväohjelma oli jo sen verran rankka, että jätin iltaohjelmat väliin.
Viikon mittaan tutustuimme muihin ryhmän jäseniin. Oli mielenkiintoista ja hyödyllistä kuulla
toisten kokemuksia yhteisistä sairauksistamme ja vaivoistamme.
Saimme kotiin viemisiksi henkilökohtaisen kuntoharjoittelu- ja voimisteluohjelman.
Harjoittelukorttiin tulisi merkitä kaikki vähintään 30 minuutin kuntoilusuoritukset. Seuraavalla
jaksolla katsotaan, miten harjoittelu on onnistunut.
Karjalohja liitettiin Lohjan kaupunkiin vuoden 2013 alussa, jolloin Karjalohjalla oli noin 1400
asukasta. Kylpylähotelli Päiväkumpu sijaitsee upealla paikalla Lohjanjärven rannalla
noin kahden kilometrin päässä Karjalohjan keskustasta.
Huoneet olivat siistit, ruoka erinomaista ja henkilökunta
ystävällistä.
Perjantaina kello 15 oli taksi jo odottamassa minua hotellin
edessä. Viikko oli vierähtänyt nopeasti. Saimme paljon tietoa
ravintoon, liikuntaan, lepoon, hyvinvointiin ym. liittyvistä
asioista. Kuntoutusjakso oli kaikin puolin onnistunut. Monta
kokemusta rikkaampina jätimme hyvästit kurssin vetäjille ja
muille kurssilaisille. Kurssi jatkuu juhannuksen jälkeisellä
viikolla, jolloin on varmasti mahdollisuus viettää enemmän
aikaa ulkona kesäisestä luonnosta ja järvimaisemista nauttien.
Todella mielelläni menen kesällä Päiväkumpuun uudestaan.
Timo Hämäläinen
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Lukijoiden kevätretki mökille
Huomasimme monien emyläisten kanssa, että
kevät on jo tullut, kun ilma on lämminnyt täällä
eteläisessä Suomessa. Linnut laulelee ja sirkuttelee iloisesti ja kauniisti! Kevättä ja valoisampaa
aikaa sitä jo ehti ootellakkin, tosi pimeän talven
jälkeen. Lunta kun ei oikeen ollut kuin juuri ja
juuri nimeksi täällä Pääkaupunkiseudulla.
Jälleen tuumattiin Kyöstin kanssa, jospa
lähettäisiin mökillä käymään, ja niin tuumasta
toimeen vaan ja menoksi! Minä yritin painottaa
itselleni tarkkaaivaisuutta omaan muistiini, kun
viime kerralla muisti piiputteli aika rankasti! Nyt
muisti piti aika hyvin, mutta Kyöstillä vuorostaan piiputti hiukkasen. Kyösti oli muistanut ottaa
kameran mukaan, muttei muistilevykkeitä. Kyöstiä harmitti kauheasti, kun meilä molemmilla
on aikamoinen harrastus tuo kuvaaminen ja videointi. Minä yritin videoida meidän matkaa,
keväisessä säässä matkalla mökille ja vähän perilläkin. Onnistuinkin jotenkin tekemään lyhyen
elokuvan tuosta kevätretki-reissusta.
Kun ajettiin kakkostietä Porin suuntaan, niin pysähtysimme Salkolanjärven rannalla juomaan
teetä ja kahveeta voikkarien kera, ja minä otin videokuvaa sieltä. Siinä on uimarantakin, missä nyt
olisi voinut vaikkapa luistella. Siitä jatkettiin matkaa Forssaan ja Forssan Citymarkettiin ostoksille.
Se Cittari on tehty vanhan Finlaysonin kutomon tehtaaseen. Se on aika iso kauppa! Kaupasta
jatkettiin Jokioisten keskustaan ja poikettiin Ärrällä, missä ostettiin paikalliset lehdet, kuten
Forssan Lehti ja Maaseudun Tulevaisuus sekä Hämeen Sanomat. Otettiin myös paikallisista
tapahtumista kertova lehti, joka oli ilmainen! Poikkesimme Jokioisten hautuumaalla laittamassa
kynttilä palamaan sukulaisten haudalle. Sieltä edettiin Kirpputori Emmaukseen, jossa teimme
edullisia ostoksia. Minä löysin hyvän mikron seitsemällä eurolla muun muuassa ja muutakin
löytyi, kuten lihaleikkuri ja sen semmosta. Kyösti löysi mieleistä lukemista muovikassillisen parilla
eurolla.
Ja niin sitten tulimmekin mökille, ja eikun muuta, kun valkeeta pesiin ja lämmittämään mökkiä.
Laittelimme sapuskaa hellalla ja grillasimmekin, tosin kamarin pesässä vaan ja ihan vaan
makkaraa! Kuvasin aina välillä ja muistin ottaa CD-levyn Opelista ja muistin palauttaakin sen
CD-levyn Sellon kirjastoon ja Opelin virta-avain oli myös onnistuneesti matkassa, näkyvästi
Mazdassa. Aika vaan taas loppui kesken, kun alkoi ilta hämärtää ja piti lähteä takaisin Espoota
kohti.
Kevätterveisiä kivalta retkeltä Kanta-Hämeestä! t. Yrjö Varis ja Kyösti Kolehmainen 1.3.2014

Tulevia tapahtumia Emyssä
Toukokuussa

Selvästi kivaa! -tapahtuma
Päiväretki Tallinnaan
Mahdollisuuksien tori -tapahtuma
Matinkylän Kyläkarnevaalit
Sanasopukka-esittelyt Meriemyssä
ja Terassikahviossa

Kesäkuussa

Puutarhajuhlat
Ryhmien kesätauot ja
kesäryhmät alkavat
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Emy yhdistyksenä &
työntekijöiden yhteystiedot
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo Mentalhälso förening EMF rf) on mielenterveyskuntoutujien potilasyhdistys. Tarkoituksenamme on yhdistää ja aktivoida Espoon ja lähikuntien alueen mielenterveysongelmia kokeneita sekä herättää ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös
ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. Tarkoituksemme toteuttamiseksi järjestämme
mm. ryhmä-, opinto- ja työtoimintaa, tapahtumia, retkiä, leirejä ja matkoja sekä kaikille avoimia
keskustelutilaisuuksia. Tarvittaessa myös informoimme viranomaisia jäsentemme tarpeista. Annamme mielellämme lisätietoa yhdistyksen toiminnasta (yhteystiedot alla).
Emyyn et tarvitse lähetettä tai diagnoosia - tervetuloa mukaan toimintaan!
Emyn jäsenmaksu vuodelle 2014 on 18€ ja kannatusjäsenmaksu on 80€. Pankkiyhteys IBANtilinumero: FI07 40550010120729, BIC-koodi HELSFIHH. Maksaessasi laitathan viestikenttään
nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Jäsenmaksun voi maksaa myös käteisellä Emyn ohjaajalle. Jäsenyys kannattaa, mutta moneen yhdistyksen toimintaan voit osallistua, vaikket olisikaan
jäsen.
Luottamus- ja toimihenkilöt
Puheenjohtaja
Tomi Ojala
Varapuheenjohtaja Janne Niemi
Toiminnanjohtaja Kaj Järvisalo 		
Toiminnanohjaaja Riikka Koola 		
Toiminnanohjaaja Tiina Pajula 		
Toiminnanohjaaja Pirjo Heikkinen
Ohjaaja 		
Eeva Räty 		
Ohjaaja 		
Risto Hannukka
Ohjaaja 		
Bouchra Fathallah
Ohjaaja		
Arttu Pöyhtäri
Järjestötyöntekijä Sirpa Strömberg
Järjestötyöntekijä Satu Jääskeläinen

www.emy.fi
p. 050 552 1049
Työntekijöiden sähköpostiosoitteet:
p. 050 367 2676
etunimi.sukunimi@emy.fi
p. 050 310 7987
Vaihda ö o:ksi ja ä a:ksi
p. 050 310 7980
p. 050 310 7983		Työntekijöiden yhteinen
p. 050 310 7984
sähköpostiosoite:
p. 050 310 7981
espoonmielenterveys(at)emy.fi
Vaihda (at) @-merkiksi
p. 050 312 5193
p. 050 310 7982
p. 050 310 7986

Emyn arvot ovat
jäsenlähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, avoimuus, yhteisöllisyys, toiminnallisuus

KAHVIKULMA

TERASSIKAHVIO

Aurorakoti, Träskandan puisto
Avoinna:
ti-pe klo 10.30-14
la-su klo 12-15

Jorvin sairaala, psykiatrian yksikkö
Avoinna:
ma-pe klo 9.30-14.30
Näyttelyssä Emyn nuorten aikuisten
avoimen ryhmän maalauksia.

Asioimalla kahvioissamme tuet Emyn kuntouttavaa työtoimintaa.
Kahviot ovat avoimia yleisökahvioita ja otamme vastaan myös tilauksia.
Jos haluat pitää näyttelyn kahviossa, ota yhteyttä Risto Hannukkaan.

TERVETULOA!
Kahviot ovat suljettuna 18.4., 20.4. ja 21.4. pääsiäispyhien vuoksi sekä Vappupäivänä 1.5.
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