Ruokajakoa
ja edullisia
aterioita

ESPOOSSA

ELINTARVIKEJAKELUA
•

Manna-Apu ry, Terveyskuja 2 E 8 (Espoon keskus) p. 040 040 1114
Elintarvikkeita ti, to, pe klo 10–12. Ota Kela-kortti ja kassi mukaan!

•

Hyvä Arki ry, Siltakuja 3 B (Espoon keskus) p. 040 591 9698 Tuoreelintarvikkeita jaossa ma, ke, pe klo 11.30 alkaen niin kauan kuin
tavaraa riittää sekä leipäjakelua ti ja to klo 13. EU-kasseja to klo
9-13 p. 040 591 9698, info(at)hyva-arki.f

•

Espoonlahden seurakunta, remontin vuoksi Helluntaiseurakunnan
tiloissa, Kipparinkatu 2 (Espoonlahti) p. 050 375 2585. Leipää ja elintarvikkeita jaossa ma-pe (ei arkipyhinä) jonotusnumerot klo 8.30,
ruokajako klo 9.

•

Raitin Pysäkki, Konstaapelinkatu 1 (Leppävaara) p. 09 5102792, raitinpysakki@gmail.com Elintarvikejakoa ti ja pe klo 10.

•

Espoon Ankkuri, Matinkartanontie 16 B (Matinkylä) p. 050 436 6006,
tiina.kaleva@samaria.fi leipäjakoa arkisin klo 9 alkaen.

•

Kaivo, Matinkylän vanha ostari, Matinkatu 22. Elintarvikejakoa ke klo
11.45-13.
Elintarvikkeita jaetaan niin kauan kuin jaettavaa riittää.
Muutokset ja poikkeukset niin aikatauluissa kuin jaettavien
elintarvikkeiden määrässä ja laadussa ovat mahdollisia.

ILMAISET ATERIAPAIKAT
•

Asumisluotsi, Lintuvaarantie 21 (Vallikallio) p. 040 631 8753, tatjana.tapanainen@sininauha.fi, avoinna ma-to klo 9-15, mahdollisuus
laittaa itse talon tarvikkeista voileipiä, puuroa ja muuta välipalaa.

•

Espoon Ankkuri, Matinkartanontie 16 B (Matinkylä). Diakonia-aamiainen arkisin klo 9-10 (puuro, leipä, kahvi ja mehu).

•

Hyvä Arki ry, Siltakuja 3 B (Espoon keskus) aamiainen arkisin klo 8-9
(kahvi, tee, aamupuuro, mehu, leipä, kakku, pulla, hedelmä) asunnottomille ilmainen, muille 2€.

EDULLISET RUOKAILUT
•

Raitin Pysäkki, Konstaapelinkatu 1 (Leppävaara) kotiruokalounas ke klo 12,
hinta 3€, puurolounas ma, ti, to ja pe klo 12, hinta 0,50€/0,80€. Kahvipöytä
klo ma-pe klo 10-14: kahvi 0,50€, tee 0,20€, voileivät/pullat n. 0,50€

Espoon seurakuntien diakonia- ja kappelilounaat
•

Suvelan kappeli (Kirstintie 24) tiistaisin ja torstaisin klo 12-13, hinta 3€.

•

Viherlaakson kappeli (Viherkalliontie 2) tiistaisin klo 12–13, hinta 4€.

•

Auroran kappeli (Heininiemenpolku 1) maanantaisin ja torstaisin klo 11-13,
hinta aikuiset 4€, lapset 3-10 v. 2€, alle 3 v. 0,50€.

•

Soukan kappeli (Soukankuja 3) tiistaisin ja torstaisin klo 11-12, lipunmyynti
10.30-11.30, hinta 3€.

•

Leppävaaran kirkko (Veräjäkallionkatu 2) tiistaisin ja torstaisin klo 11.3012.30, hinta 3€.

•

Olarin kappeli (Kuunkehrä 4) keskiviikkoisin klo 11.30, hinta 2,50€.

•

Matinkappeli (Liisankuja 3) tiistaisin klo 13, hinta 2,50€.

•

Tapiolan kirkko (Kirkkopolku 6) tiistaisin klo 11.30, hinta aikuiset 4€, lapset
3-14 v. 2€, alle 3 v. ilmaiseksi.

•

Kauklahden kappeli (Kauppamäki) tiistaisin klo 11, hinta 3€.

Tämä opas julkaistaan internetissä
www.emy.fi/apua-ja-tukea sekä
www.asunnottomienyo.fi

Tämä opas on
koottu Asunnottomien
yötä Espoossa
järjestävien tahojen
toimesta
lokakuussa 2016.
Tietojen pitäisi olla
voimassa toistaikseksi,
mutta muutokset ovat
mahdollisia!

