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yhdessä pääsiäislounasta

13.4.

Yhteinen pääsiäislounas

14.-17.4.

Pääsiäinen tuo poikkeuvia aukioloaikoja, tarkista Emyn kohtaamispaikkojen vapaaehtoispäivystykset
nettisivuilta tai ilmoitustaululta

19.4.

Helppoa koodausta Meriemyssä

21.4.

Meriemyn levyraadissa
musiikkivideoita

28.4.

Vappupippalot Lilla Karyllissa

4.5.

Uusintana historiaretki Porkkalan
entiselle vuokra-alueelle: mukaan
ne, jotka eivät syksyllä mahtuneet.
Katso tarkemmat tiedot ja hakuohjeet toukokuun tiedotteesta!

Emyssä huhtikuu on yhdessäolon ja mukavien
juhlien aikaa. Tavallisen kokonaisen arkiviikon
elämme oikeastaan vain huhtikuun ensimmäisen viikon ajan, ja silloinkin Emyn ryhmät tarjoavat erittäin monipuolista tekemistä ja saamme viettää yhteistä aikaa kohtaamispaikoissa.
Huhtikuun toisella viikolla valmistelemme kiirastorstain pääsiäislounasta talkoovoimin Lilla
Karyllissa (tulethan auttamaan!). Torstaina 13.4.
kokoonnumme yhteiselle aterialle tapaamaan
toisiamme ja syömään hyvin. On tärkeää lähteä
ulos ja kohtaamaan muita, erityisesti silloin jos
oma mieli on maassa.
Pääsiäinen 14.-17.4. tuo poikkeuksia kohtaamispaikkojen aukioloihin. Näillä näkymin lähes
jokaiselle päivälle (pe, la, su ja ma) löytyisi vapaaehtoinen vastaamaan jomman kumman
kohtaamispaikan aukiolosta (klo 12-16). Tarkistathan nuo aukiolot kuitenkin vielä Emyn nettisivuilta, Facebookista tai kohtaamispaikkojen
ilmoitustaululta.
Pääsiäisen jälkeen pian onkin sitten jo vappu!
Emyn perinteiset vappupippalot pidetään Lilla
Karyllissa jo perjantaina 28.4. Varsinainen vappuaatto on kuitenkin sunnuntaina 30.4. Vappupäivän osuessa maanantaille, Emyn kohtaamispaikka (Lilla Karyll tai Meriemy) on avoinna ma
1.5. klo 12-16, mikäli vapaaehtoisia vain riittää.

EMY-tiedote 4/2017

Juhlien ja poikkeusaikataulujen lisäksi huhtikuu
pitää toki sisällään yhtä sun toista muutakin. Kutsu-hanke järjestää ihan uusille osallistujille suunnatun leirin Hvittorpissa ja retkiäkin on tulossa.
Lisäksi tässä tiedotteessa on ihanan monta runoa ja kirjoitusta, kiitos niistä!

Palaute: tiina.pajula(at)emy.fi p. 050 310 7987
Julkaisija: Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Y-tunnus: 0678820-6
EMY ry, Pappilantie 7, 02770 Espoo
espoonmielenterveys(at)emy.fi. EMY-tiedote
julkaistaan internetosoitteessa www.emy.fi
Emyn löydät myös Facebookista
Vastaava toimittaja: Tiina Pajula
Painopaikka: Picaset Oy, Helsinki
Tilaushinta: Emy ry:n jäsenmaksu, 23€/kalenterivuosi. Ilmestyminen: Kuukauden alussa, 12 krt/
vuosi.

Mukavia
lukuhetkiä
ja tulethan
käymään
Emyssä!

Aineisto: Otamme mielellämme vastaan kirjoituksia, runoja, piirroskuvituksia, kannen taustakuvaehdotuksia, sarjakuvia ynnä muuta. Materiaali tulee
toimittaa edeltävän kuukauden puoliväliin mennessä sähköpostitse tiina.pajula(at)emy.fi, postitse
kohtaamispaikkaan tai henkilökohtaisesti tuomalla.

Tiina

Kannen kuva: Mika P.
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Tässä kuussa

Pääsiäislounas kiirastorstaina 13.4.

Kaikkien emyläisten yhteinen kokoontuminen
pääsiäislounaalle on kiirastorstaina 13.4. Lilla
Karyllissa. Kattaukset järjestetään klo 12.30 ja
14. Tarjolla on lammaspataa, uunilohta tai vegaanista couscoussalaattia sekä kermaperunoita, pashaa, mämmiä ja kahvia/teetä. Ilmoittauduthan ennakkoon ilmoitustaulujen listoille tai
soittamalla Lilla Karylliin. Lämpimästi tervetuloa!

Kuukausikokous 1.4.

Huhtikuun kuukausikokous pidetään lauantaina 1.4. klo 14 Meriemyssä. Tervetuloa mukaan
suunnittelemaan ja ideoimaan Emyn toimintaa
sekä sopimaan kohtaamispaikkojen päivystysvuoroista. Kokous on avoin kaikille!

Luontoiltapäivä to 20.4. Lilla Karyllin Pääsiäislounas valmistetaan yhdessä
talkoovoimin ma 10.4. - ke 12.4. Tulethan autolohuoneessa ja retki Haltiaan la 1.4.
tamaan valmisteluissa saapumalla Lilla Karyllin
talkoisiin ennen klo 10. Kiitokseksi saat talkoolounaan.

Torstaina 20.4. klo 14 katsotaan luontokuvia ja
keskustellaan luonnossa liikkumisesta Lilla Karyllissa. Voit ottaa mukaan myös omia valokuvia. Tiedustelut Markulta p. 046 636 0669. Retki Haltiaan Luontolauantaihin 1.4. Vetäjänä
Markku. Tapaaminen retkeä varten Espoon keskuksen K-Resiinan edessä klo 11.30.

Kirjastolaiset jalkautuvat Meriemyyn

Keskiviikkona 19.4. klo 14-15 Meriemyssä kokeillaan helppoa koodausta kirjaston iPadeilla.
Keskiviikkona 24.5. (huomaatha muutetun päivämäärän!) klo 14-15 pidetään novellikahvila eli
nautitaan, kun kirjaston työntekijä lukee meille
novelleja. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Retki WeeGeen museiohin pe 7.4.

Tehdään retki WeeGee-talon museoihin Tapiolaan perjantaina 7.4. Tapaaminen yhteislähtöä
varten Lilla Karyllissa klo 13. Jos tulet suoraan
WeeGee-talolle, ole WeeGee-talon aulassa paikalla klo 14. Ilmoittaudu mukaan ilmoitustaulun
listan kautta (tai soittamalla Lilla Karylliin/Meriemyyn). Tarvittaessa yhteislähtö myös Meriemystä. Mukana opiskelija Emna, tervetuloa!

Emyn Kutsu-hankkeen kevätleiri

Emyn Kutsu-hanke järjestää kevätleirin Espoon
seurakuntien leirikeskus Hvittorpissa maanantaista 24.4. keskiviikolle 26.4.2017. Leirin ohjelmassa on virkistystä, keväästä nauttimista,
yhdessä tekemistä ja kehittämistä. Leiri on suunnattu Kutsu-hankkeen kautta Emyn toimintaan
mukaan tulleille henkilöille, jotka eivät koskaan
ennen ole osallistuneet Emyn leiritoimintaan.
Leirillä on täysihoito ja leirin omavastuuhinta on
20 €/osallistuja. Hae leirille mukaan perjantaihin
7.4. mennessä: Virpi Uusitalo p. 050 310 7981,
virpi.uusitalo(at)emy.fi. Lisätietoja Kutsu-hankkeesta www.emy.fi/hankkeet.

Avomielin-yhdistysten keilaturnaus

Lähde keilaamaan ja edustamaan Emyä leikkimieliseen yhdistysten väliseen keilaturnaukseen
Vantaan Tikkurilaan tiistaina 11.4. Ilmoittaudu
mukaan Tiinalle (p. 050 310 7987). Turnaukseen
järjestetään yhteislähtö, jonne mukaan lähtee
Emyn Janne Törmänen.

Neuvoja ja vinkkejä ruoanlaittoon

Emyn vappupippalot pe 28.4.

Uudenmaan Marttojen kotitalousnauvoja Hanna
Pikkarainen tulee Meriemyyn opastamaan ruoanlaitossa ke 12.4. klo 10. Ilmoittauduthan mukaan kokkailuihin viimeistään 10.4. Meriemyn
ilmoitustaululle tai soittamalla Meriemyyn.

Perjantaina 28.4. klo 12-15 pidetään vappupippalot Lilla Karyllissa. Tarjolla naposteltavaa, karaokea ja muuta mukavaa. Tervetuloa!

Ohjausta tietokoneen käytössä

Emyn kohtaamispaikoissa on mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa tietokoneen ja
älylaitteiden käyttössä. Ohjausta antaa Jan keskiviikkoisin Lilla Karyllissa ja tiistaina Meriemyssä. Varaathan oman ohjausaikasi ennakkoon siitä Emyn kohtaamispaikasta, josta oman aikasi
toivot.

Pappilantien kevättalkoot ke 26.4.

Tule siistimään yhteistä pihapiiriä kevätkuntoon
klo 10 alkaen. Talkoolaisille keittolounas.

Sosiaaliohjaaja Lilla Karyllissa

Torstaina 27.4. Espoon kaupungin sosiaaliohjaaja on tavattavissa Lilla Karyllissa klo 9-11. Tervetuloa kysymään ja keskustelemaan!
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Emyn kohtaamispaikat
Emyn kohtaamispaikoissa on tarjolla kohtaamisia ja juttuseuraa, kahvia ja teetä (0,20€) ja pullaa
(0,60€), päivän lehti, tietokone ja pelejä. Jos toivot yhdistyksen ja kohtaamispaikan esittelyä, soitathan meille etukäteen. Emyssä ei tarvita diagnoosia eikä lähetettä. Tervetuloa mukaan!

Kohtaamispaikka

Kohtaamispaikka

Pappilantie 7, Espoon keskus
p. 09-859 2057

Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09-863 2031

LILLA KARYLL

MERIEMY

Tervetuloa
Lilla Karyllin
•
•

•

Tervetuloa Meriemyyn
•
•

ma-pe klo 9-16.30
avoinna vapaaehtoisvoimin sunnuntaisin
klo 12-16 (varmistathan puhelimitse)
Tarkistathan pääsiäisen ja vapun aukiolon
www.emy.fi tai ilmoitustaululta

•

ma-pe klo 9-16.30
avoinna vapaaehtoisvoimin lauantaisin klo
12-16 (varmistathan puhelimitse)
Tarkistathan pääsiäisen ja vapun aukiolon
www.emy.fi tai ilmoitustaululta

Meriemy sijaitsee Ala-Kivenlahden ostoskeskuksessa, noin viiden minuutin kävelymatkan päässä Kivenlahden merimaisemasta. Kävelykadun
varrella sijaitsevaan katutason kohtaamispaikkaan on helppo piipahtaa nauttimaan kupillinen
kahvia, lukemaan päivän lehti tai vaikka surffaamaan netissä tai tapaamaan toisia. Ovessa
on koodilukko, joten koputathan rohkeasti, niin
avaamme sinulle oven. Tervetuloa!

Lilla Karyll on vuonna 1902 rakennettu, yhdistyksen 90-luvulla kunnostama puuhuvila omalla
pihalla Espoon keskuksen Pappilanmäellä, kivenheiton päässä Espoon keskuksen asemasta
ja Espoon vanhasta tuomiokirkosta. Tervetuloa,
kohtaamispaikka on kaikille avoin!

Talkootöitä tarjolla Lilla Karyllissa joka Sinustako Emyn kohtaamispaikkojen
arkipäivä ja Meriemyssä ma, ke ja pe
viikonloppujen vapaaehtoinen? PäivysLilla Karyllin talkoita pidetään maanantaista perjantaihin eli joka arkipäivä. Meriemyn talkoopäivät ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai (arkena).

täjäjoukkoon mahtuu lisää vapaaehtoisia sekä
Meriemyyn että Lilla Karylliin. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä: Meriemyn asioissa
Tiinaan p. 050 310 7987 ja Lilla Karyllin
asioissa Kaideen p. 050 552 1049.

Talkoisiin osallistumista varten saavutaan paikalle ennen klo 10 aamulla ja ilmoittaudutaan
talkoisiin talkoovastaavalle. Jos vahingossa
myöhästyt ja olet tulossa talkoisiin, soitathan
siitä kohtaamispaikkaan ennen kymmentä! Talkoiden aluksi jaetaan päivän talkootyöt ja sitten
suunnitellaan päivän talkoolounas.
Talkootyöt voivat olla esimerkiksi siivousta,
ruoanlaittoa ja Lilla Karyllissa myös pihatöitä
ja toisinaan postitusta. Kiitoksena tehdystä talkootyöstä jokainen talkoolainen saa kahvin/teen
sekä syödäkseen lounaan. Talkoisiin osallistumista varten kannattaa varata aikaa klo 9.45-13.

Kirpputori Lilla Karyllissa

Lilla Karyllin yläkerrassa on pieni kirpputori, jonne voit tuoda siistiä ja puhdasta tavaraa ja vaatteita. Kirpputorin hinnat vaihtelevat 0,5-4€. Tule
tekemään löytöjä!

Psykoterapiaopiskelijat Emyssä

Emyn kautta voi hakeutua luottamuksellisiin
keskusteluihin ratkaisukeskeisen psykoterapian
opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden kuvaukset
löytyvät Emyn kotisivuilta www.emy.fi/apua-jatukea. Tiedustelut Tiinalta p. 050 310 7987.
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Kohtaamispaikat yhteistyössä
Asukastalo

Kohtaamispaikka

KYLÄMAJA

RAITIN PYSÄKKI

Matinkatu 7, Matinkylä
p. 050 430 3112

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09-510 2792

Aukioloajat
•
•
•

Aukioloajat

ma-pe klo 9-16
to 13.4. klo 9-14
pääsiäisenä suljettu

•
•
•
•

Kylämaja on espoolaisten kohtaamispaikka,
jonne 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.
• Kylämajassa on ompelukone ja kangaspuut.
Ompelua varten kannattaa varata mukaan
omat langat ja kangaspuiden käyttämisestä
peritään pieni loimimaksu.
• Omatoiminen ruotsin kielen keskusteluryhmä. Tule mukaan opettelemaan ruotsia, kouluruotsilla pärjää. Kokoonnumme 6.4. lukien
joka torstai klo 11-12. Tervetuloa!
• Vaalikahvila su 9.4. klo 10-13. Käy ensin
äänestämässä ja poikkea sen jälkeen Kylämajaan kahville. Edullisin hinnoin kahvia ja
pullaa!
• Pääsiäismyyjäiset ke 5.4. klo 15-18. Tule tekemään löytöjä!

arkipäivisin klo 10-14
pääsiäisenä suljettu
Vappuna suljettu
Helatorstaina suljettu

Raitin Pysäkki on kohtaamis- ja kahvittelupaikka kaikille. Maukasta kotiruokaa
tarjolla keskiviikkoisin klo 12. Puuroa muina arkipäivinä klo 12. Raitinpysäkillä on käytettävissä ompelukone ja kangaspuut. Raitin Pysäkin
toiminnasta vastaavat yhteistyössä Punaisen
Ristin Kehä-Espoon osasto, Espoon kaupunki,
Leppävaaran seurakunta ja Emy.
• Diakoni on tavattavissa Raitin Pysäkillä keskiviikkoisin klo 10-12.
• Emyn Kutsu-hankkeen ja Leppävaaran seurakunnan yhteinen ryhmä Raitin Pysäkillä
parittomien viikkojen maanantaisin klo 1517. Tiedustelut Tiina Pajula p. 050 310 7987.
Tule mukaan!

• Lisää toimintaa: www.kylamaja.fi

Kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta! Kaikukortilla voi käydä Espoossa maksutta
tietyissä konserteissa, festivaaleilla, teattereissa tai museossa. Kaikukortti on henkilökohtainen ja
voimassa vuoden myöntämispäivästä.
Kaikukortin voivat saada aikuiset tai 16 vuotta täyttäneet Emyn jäsenet tai toimintaan osallistuvat,
jotka ovat taloudellisesti tiukassa tilanteessa. Tiedustele mahdollisuutta omaan Kaikukorttiin Emyn
toiminnanohjaaja Tiinalta: tiina.pajula(at)emy.fi tai p. 050 310 7987.
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Emyn ryhmätoiminta

Joogaa Lempeää ja helppoa kaikille sopivaa
hathajoogaa ESKOn tiloissa (Pappilantie 2) perjantaisin klo 13-14.15 pe 28.4. saakka sekä
Lagstadin koulun salissa maanantaisin klo 1718 ma 24.4. saakka. Pue yllesi mukavat, joustavat vaatteet, ja muistathan olla syömättä tai juomatta puoli tuntia ennen ja jälkeen joogan. Ota
mukaan ohut pyyhe/viltti. Mukana Katariina. Ilmoittaudu mukaan joogaamaan Pirjolle 050 310
7980.

Tervetuloa mukaan! Lisätietoja ryhmistä:
Pirjo Heikkinen p. 050 310 7980

Liikunnalliset
ryhmät
Jalkapallojoukkue FC Askel harjoittelee

maanantaisin klo 15-16 Laaksolahden hallissa
(Lähdepurontie) vielä 24.4., jonka jälkeen ulkotreenikausi: Laaksolahden tekonurmi 8.5. lukien
klo 15-16. Futsal treenit keskiviikkoisin klo
17-18 Storängens skolan salissa (Rehtorinkuja
4) 26.4. saakka, jonka jälkeen ulkotreenikausi:
Keski-Espoon tekonurmi keskiviikkoisin klo 1516. Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana
on hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet, taidoista
riippumatta mukaan pelaamaan! Tiedustelut Kaj
Järvisalo, p. 050 552 1049.

Emyn keilausryhmä kokoontuu tiistaina
11.4. klo 13 Meriemyssä, josta lähdemme yhdessä Tapiolaan keilaamaan. Voit tulla myös
suoraan Tapiolan keilahallille ennen klo 14. Ilmoittauduthan mukaan ennakkoon Meriemyn
ilmoitustaulun listalle tai soittamalla p. 09 863
2031. Kerrothan ilmoittautumisesi yhteydessä,
tuletko yhteislähtöön vai suoraan keilahallille.

Sählyä pelataan tiistaisin klo 17-18 Koulu-

Keskusteluryhmät

mestarin koululla (Muuralanpiha 3) 2.5. saakka
ja torstaisin klo 20.30-21.30 Omnian ammattiopiston salissa (Kirkkokatu 16) 18.5. saakka.
Mukaan treeneihin tarvitset sisäkengät ja rennot
vaatteet. Mailan ja pallon saat tarvittaessa lainaksi.

Vertaistukea ahdistukseen tukiryhmä ah-

distuksesta kärsiville Villa Apteekin alakerrassa (Pappilantie 5). Kokoontuminen parittomien
viikkojen maanantaisin (10.4., 24.4. ja 8.5.) klo
18-19.30. Tervetuloa keskustelemaan luottamuksellisesti vertaisten kesken sekä jakamaan
ja löytämään selviytymiskeinoja ahdistukseen.
Mukana Hanna ja Aimo.

Itämaista tanssia (vain naisille) tiistaisin
klo 18-19 Lagstads skolan salissa (Espoonkatu
7) 2.5. saakka. Mukaan sisäkengät (tai sukat) ja
rennot vaatteet. Vetäjänä Heta. Ilmoittaudu mukaan Pirjolle p. 050 310 7980.

Valonpisarat - ryhmä pakko-oireisesta
häiriöstä kärsivien tueksi on suljettu, tie-

Sulkapalloa pelataan keskiviikkoisin klo
19.30-21 Meritorin koulun salissa (Merivalkama 9) 3.5. saakka. Mukaan sisäkengät ja rennot
vaatteet, mailan ja pallon saat lainaksi. Vetäjänä
Anssi.

dustelut Pirjo Heikkinen p. 050 310 7980.

Keskusteluryhmä
kaksisuuntaista
mielialahäiriötä sairastaville parillisten

Emyn kuntosalivuoro Kannusillanmäen

viikkojen tiistaisin (4.4., 18.4., 2.5.) klo 18 Lilla
Karyllissa. Tervetuloa!

väestönsuojan/urheiluhallin kuntosalissa (Kannusillankatu 4) perjantaisin klo 16-17. Mukaan
sisäkengät, rennot vaatteet, pyyhe ja peseytymisvälineet. Tarvittaessa saat laiteopastusta.

Meren ja taivaan välillä eli diakonin ohjaa-

ma keskusteluryhmä Meriemyssä parittomien
viikkojen torstaisin (13.4., 27.4., 11.5.) klo 1415. Tervetuloa!
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Verso - tukiryhmä omaisille yhteistyössä Teatteriryhmä kokoontuu tiistaisin klo 14-

Emy & Espoonlahden seurakunta. Meriemyssä
torstaina 6.4., 18.5. klo 17.30-19.30. Tervetuloa
mukaan kaikki kuntoutujien omaiset ja läheiset!
Tiistaina 9.5. klo 17.30 kaikkien omaisten ja läheisten yhteinen illanvietto grillauksen merkeissä Lilla Karyllissa. Tervetuloa!

Toiminnalliset
ryhmät
Tutustumisryhmä pidetään torstaisin klo

13.30, tapaaminen Lilla Karyllissa. Ryhmään
ovat tervetulleita kaikki Emyyn tutustujat sekä jo
pidempään yhdistyksessä mukana olleet. Ryhmässä tutustutaan toisiin toiminnan merkeissä,
yhteistyössä HUS. Ryhmäkertojen teemoja: 6.4.
Rairuohoa ja pääsiäisaskartelua (voit ottaa mukaan oman rairuohokipon), 20.4. Runoja ja tarinoita, 27.4. Piirustusta ja väritystä. Lisätietoja ja
ilmoittautuminen mukaan Virpi p. 050 310 7981.

Avoimet ystäväryhmät uusia ystäviä ja ka-

vereita kaipaaville Villa Apteekissa keskiviikkoisin klo 15.30-17. Ilmoittaudu mukaan Virpille p.
050 310 7981.

15.30 ESKO:n tiloissa, Pappilantie 2. Ryhmässä
harjoitellaan ilmaisutaitoa ja näyttelemistä teatterikoulun opettajan Jennin ohjauksella. Ilmoittaudu Pirjolle p. 050 310 7980.

Bänditaitoryhmä kokoontuu Lilla Karyllin

yläkerran musiikkihuoneessa perjantaisin klo
13.30-14.30. Ohjaajana musiikkipedagogi Sari.

Lauluryhmä Kylämajassa Helena laulat-

taa ja säestää pianolla. Ryhmä on kaikille avoin
ja kokoontuu kerran kuukaudessa keskiviikkoisin 5.4. ja 3.5. klo 12.15-13.15. Tule mukaan
laulamaan, omalla äänelläsi!

Musiikkiraati Kylämajassa ke 19.4., 17.5.
klo 12-14. Tule keskustelemaan ja kertomaan
mielipiteesi laulujen sanoista, sävelistä ja tunnelmista. Mukana Helena.

Kulttuurin ystävät kokoontuu kerran kuussa

ke 5.4. klo 14-15 Lilla Karyllissa. Käydään läpi
tulevia kulttuuritapahtumia, etenkin Kaikukorttikohteita. Mahdollisuus muodostaa pienryhmiä ja
käydä yhdessä erilaisissa tapahtumissa. Lisätietoja Virpiltä 050 310 7981.

Vesijuoksua/uintia Keski-Espoon uimahallilTorstai-illan ruokaryhmä kokoontuu 27.4. la torstaisin klo 16. Ilmoittaudu ennakkoon muklo 17-19.30, jolloin kokataan suomalaista ruo- kaan Virpille p. 050 310 7981. Ryhmä ei kokoonkaa. Ilmoittauduthan mukaan ennakkoon ilmoi- nu to 13.4.
tustaulun listaan tai soittamalla p. 09 859 2057.

Yhteinen aamukävely tiistaisin, lähtö Lilla
Levyraati kokoontuu Meriemyssä kerran Karyllin pihalta klo 9. Ilmoittaudu mukaan Virpille

kuussa, pe 21.4. klo 14. Huhtikuussa teemana musiikkivideot! Levyraadissa analysoidaan,
muistellaan ja arvostellaan soitettuja kappaleita.
Mukana Tiina.

p. 050 310 7981.

Askartelua ja kädentaitoja Meriemyssä

kerran kuussa keskiviikkona klo 14: 12.4. maalataan munia ja 10.5. huovutetaan. Tervetuloa!

Runoryhmä kokoontuu runoilemaan Villa Apteekin yläkertaan huhtikuussa maanantaina 3.4.
Leppävaaralainen, tule mukaan uuteen
ja 24.4. klo 14. Tervetuloa!
ryhmään Raitin Pysäkille. Ohjelmassa on tutustumista ja mukavaa tekemistä joka toinen
Kuvataideryhmä Sielun maisemien maanantai klo 15-17. Huhtikuussa 10.4. ja 24.4.
maalarit kokoontuu Lilla Karyllissa maanan- Tiedustelut ja ilmoittautumiset Tiina p. 050 310
taisin klo 17 ja Mielen maisemien maala- 7987. Yhteistyössä Emy ja Leppävaaran seurarit Meriemyssä tiistaisin klo 17. Ryhmät ovat kunta.
avoimia kaikille ja osallistuminen ei edellytä kokemusta kuvataiteen tekemisestä, rohkeasti mukaan vaan! Ohjaajana Olavi.
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Hoida mielenterveyttäsi
Moni hoitaa fyysistä kuntoaan liikkumalla ja terveellisillä elintavoilla. Kuinka moni valitsee terveellisemmän aterian tai kävelylenkin hoitaakseen myös mielenterveyttään?
Oman mielenterveyden eli mielen hyvinvoinnin
ylläpitäminen ja edistäminen ei vaadi aiheen asiantuntemusta. Toki mielen hyvinvoinnin saloihin
on ohjausta ja kursseja, esimerkiksi mindfulnesstai meditaatiokurssien kautta voi tutustua siihen,
miten mieli toimii ja miten siihen voi tietoisesti vaikuttaa. Mutta jos tuntuu, että nekin vaativat suorittamista ja siten lisäävät stressiä ja kiirettä, niin
voi aloittaa vaikkapa syventymällä aamukahvin
juomiseen; kahvin tuoksuun, makuun ja kupista
höyryävään lämpöön keskittyminen minuutiksi
pariksi ovat sitä hetkessä olemista, joka on mielen hyvinvoinnin vaalimista parhaimmillaan.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että lemmikin läsnäolo vähentää stressiä ja rauhoittaa. Samoin
on havaittu myös luonnon mielen hyvinvointiin
liittyvä yhteys. Liikkuminen metsässä ystävän
kanssa hoitaakin mielenterveyttä jo monella tasolla; siinä yhdistyy luonnon stressiä vähentävä
vaikutus, liikunta ja sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen. Kaikilla ei ole metsää takapihallaan,
mutta puistoja löytyy. Istahda penkille pariksi minuutiksi ja etsi mieleinen näkymä.

Tutki näkemääsi,
millaisia värejä ja kontrasteja siinä on?
Miten valo ja varjot vaihtelevat?
Miltä ilma tuntuu ihollasi, mitä tuoksuja
se pitää sisällään? Mitä ääniä kuulet?
Voit vaikkapa tunnustella puun pintaa,
miltä se tuntuu kätesi alla?

Liian usein yritämme olla tehokkaita ja tehdä
monia asioita yhtä aikaa. Luemme meilejä kokouksen aikana, katsomme televisiota syödessä tai lähetämme tekstiviestejä odottaessamme
bussia. Päinvastoin kuin luulemme, ne eivät vähennä kiirettä, vaan lisäävät sen tunnetta, sillä
keskittymisemme hajoaa useaan eri suuntaan ja Nauti elämän pienistä asioista ja ota ”miniloma”
samalla tietoisuutemme siitä, mitä olemme teke- osaksi arkea. Miniloma voi olla hetki hyvän kirjan
mässä.
parissa tai mielimusiikin kuuntelu sohvalla silmät
kiinni. Se voi olla myös lounas työpäivän aikana,
Myös sosiaaliset suhteet ja niiden ylläpitäminen mutta keskittyen ruuan makuun, tuoksuun ja lauedistävät tutkitusti mitä suuremmassa määrin tasella oleviin väreihin.
mielenterveyttä. Kuinka monasti syytämme kiireitä siitä, ettemme ole tavanneet ystäviä, joskus
Kiire katkeaa vain hetkessä olemisella,
jopa puhelinsoitolle ei tunnu olevan aikaa.

ole siis läsnä!

Siitä huolimatta, että tiedämme kuinka paljon
puhelinsoitto tai kahvihetki ystävän kanssa antaa energiaa ja iloa, kunhan keskittyy siihen mitä
tekee. Älä tyhjennä pesukonetta puhelinsoiton
aikana tai tee ruokaa. Kuuntele ja kerro, keskity hetkeen. Omien tunteiden, niin surun ja harmituksen kuin ilon ja onnen tunteen jakaminen
edistää mielenterveyttä. Ilon tunne kaksinkertaistuu ja harmitus puolittuu, kun ne jakaa läheisen kanssa. Tunteita ei kannata siis piilottaa. Ne
voi myös kirjoittaa paperille tai vaikkapa jakaa
lemmikin kanssa.

Kirjoittaja on Pia Solin, Kehittämispäällikkö, FT
WHO Mielenterveysalan yhteistyökeskuksen
johtaja, Mielenterveys -yksikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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Tanssiterapiaa masentuneille
Jyväskylän yliopiston, Suomen tanssiterapiayhdistys ry:n sekä KELAn yhteisen tutkimushankkeen
kautta on tarjolla maksuttomia tanssi-liiketerapiaryhmiä masentuneille syksyllä 2017 tai keväällä
2018. Tanssi-liiketerapiassa oleellista on kokemus oman kehon ja liikkeen aistimisesta sekä se,
kuinka liike ymmärretään. Ryhmätapaamisissa sekä liikutaan että keskustellaan.
Ryhmiin haetaan henkilöitä, joilla on masennusdiagnoosi ja jotka voisivat hakeutua kuntoutuspsykoterapiaan. Voit ottaa yhteyttä ja kysyä lisää Espoon alueen terapeutilta kaisa.kella(at)gmail.com,
p. 050 3018 761, tai hakea lisätietoa tutkimushankkeen sivuilta www.jyu.fi/psykologia/tanssi-liiketerapia.

Tule Emyn vapaaehtoiseksi
Emy hakee vapaaehtoisia Pieni ele keräykseen ennakkoäänestyspaikoille
tai vaalipäiväksi Espooseen. Vapaaehtoiset työskentelevät äänestyspaikalla
Pieni ele -keräyspisteellä, sisätiloissa. Vapaaehtoiset huolehtivat pöydällä
olevasta keräyslippaasta, joka on merkattu keräysluvalla. Lisäksi vapaaehtoiset hymyilevät, tervehtivät ja kiittävät lahjoittajia. Emyn vapaaehtoiset
saavat kiitokseksi ateria- ja matkakorvauksen.
Tiedustele ja varaa oma vuorosi Kaj Järvisalon kautta p. 050 552 1049.
Kuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan 29.3.-4.4.2017 ja
vaalipäivä on 9.4.2017.
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Ruokajakoa ja
apua arkeen

•

p. 09 8050 3503)
7.12. Velskolan kartano (ilm. Leppävaara p.
040 531 1057)

Kohtaamispaikka Tapiolan kirkolla (Kirkkopolku
6). Kohtaamispaikka on avoin keskusteluEspoon Ankkuri, Matinkartanontie 16 B,
(Matinkylä) diakonia-aamiainen arkisin klo 9-10 ryhmä torstaisin klo 12.30-14. Tiedustelut: Leena
(puuro, leipä, kahvi ja mehu) ja leipäjakoa arki- Vanne p. 040 546 5193.
sin klo 9. Espoon Ankkuri on tarkoitettu erilaisista
päihdeongelmista kärsiville täysi-ikäisille, tarjol- Torstaipiiri Suvelan uudella kappelilla (Kirsla myös ryhmätoimintaa. Tiedustelut p. 010 231 tintie 24) parillisten viikkojen torstaisin klo 15-16.
Tiedustelut diakoni Anni Vanhanen p. 050 438
3760, tiina.kaleva(at)samaria.fi.
0189.
Hyvä Arki ry, Siltakuja 3 B, tuore-elintarvikkeita jaossa ma, ke ja pe klo 11.30 alkaen niin
kauan kuin tavaraa riittää. Leipäjakoa ti ja to klo
10-13, EU-kasseja to klo 9-13 p. 040 591 9698,
info(at)hyva-arki.fi.

Perjantaiporinat - mielenterveyskuntoutujien

avoin keskusteluryhmä Soukan kappelilla perjantaisin. Tarkemmat tiedustelut diakoni Ritva
Aarnio 040 537 6854 ritva.aarnio(at)evl.fi.

Manna-Apu ry, Terveyskuja 2 E 8 (Espoon Askel kerrallaan – avoin keskusteluryhmä

keskus), p. 040 040 1114. Elintarvikkeita jaossa
ti, to ja pe klo 10-12. Kelakortti ja kassi mukaan.

Espoonlahden seurakunta jakaa elintarvikkeita arkipäivisin osoitteessa Merivirta 3, Kivenlahden ostari. Jakelu ma, ti, ke ja pe klo 9,
vuoronumerot jaetaan klo 8.40.

Raitin Pysäkki, Konstaapelinkatu 1, elintarvi-

kejakelua ma ja pe klo 10-12. Kotiruokaa tai puuroa tarjolla edulliseen hintaan ke klo 12. Muina
arkipäivinä klo 12 lounaaksi puuroa. Pääsiäisen
ja vapun aikaan ruokajaossa on poikkeuksia:
ruokajako to 13.4., pe 14.4. suljettu; ma 17.4.
suljettu, ti 18.4. ruokajako; ma 1.5. suljettu, ruokajako ti 2.5.

mielenterveyskuntoutujille torstaisin Olarin kappeli, Kuunkehrä 4. Tarkemmat tiedustelut Diakoni Tanja Puhakka p. 050 361 3357.

MieTe Vertaistukea yksinäisyyteen ja masen-

tuneisuuteen Soukan kappelilla, Soukankuja 3,
maanantaisin klo 17-18.30. Mukana vertaisohjaaja. Tiedustelut diakoni Marja-Liisa Kiiski p.
050 375 2585.

Diakonia- ja kappelilounaat ovat tarjolla

kaikille, joilla on taloudellisia vaikeuksia tai jotka
kaipaavat ruokaseuraa. Diakoniatyöntekijä on
tavattavissa lounaan yhteydessä.
• Suvelan kappeli (Kirstintie 24) ti ja to klo 1213, hinta 3€.
• Viherlaakson kappeli (Viherkalliontie 2) tiistaisin klo 12-13, hinta 4€.
Seurakuntien
• Auroran kappeli (Heininiemenpolku 1) ma ja
to klo 11-13, hinta 4€.
toimintaa
• Soukan kappeli (Soukankuja 3) ma, ti ja to
klo 11-12, lipunmyynti 10.30-11.30, hinta 3€.
Espoon seurakuntien diakoniaretket
• Leppävaaran kirkko (Veräjäkallionkatu 2) tiis• 6.4. Hvittorp (ilm. Tuomiokirkkoseurakunta p.
taisin ja torstaisin klo 11.30-12.30, hinta 3€.
09 80503503)
• Olarin kappeli (Kuunkehrä 4) keskiviikkoisin
• 4.5. Hvittorp (ilm. Leppävaara p. 040 531
klo 11.30, hinta 2,50€.
1057)
• Matinkappeli (Liisankuja 3) tiistaisin klo 13,
• 1.6. Hvittorp (ilm. Tapiola p. 09 80504433)
hinta 2,50€.
Kesäkuun retki on suunnattu omaishoitajille
• Tapiolan kirkko (Kirkkopolku 6) tiistaisin lipunja leskille.
myynti klo 11.30, lounas klo 12.15 hinta 4€.
• 7.9. Hvittorp (ilm. Olari 09 8050 7000)
• Kauklahden kappeli (Kauppamäki) ti klo 11,
• 5.10. Hila (ilm. Espoonlahti p. 0503752585)
hinta 3€.
• 2.11. Velskola (ilm. Tuomiokirkkoseurakunta
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Mieli maasta ry:n ryhmät ovat vertaistuki-

Muita vertaistukiryhmiä Espoossa
Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä

ry järjestää vertaisryhmiä synnytyksen jälkeisestä masennuksesta kärsiville. Espoon ryhmä
kokoontuu keväällä 2017 keskiviikkoisin 19.4.,
17.5. ja 7.6. klo 18-20. Ryhmän tapaamispaikkana on Nöykkiön neuvola, osoitteessa Oxfotintie 8, Espoo. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
puh. 040 7598941 tai klonnqvist(at)gmail.com
tai tsalomki(at)gmail.com. www.aima.fi

ryhmiä masentuneille www.mielimaastary.fi
• Raitin Pysäkillä (Konstaapelinkatu 1) joka
ti klo 17.30-19.30. Tiedustelut Mikko p. 040
365 0880.
• Tapiolan kirkolla joka ke klo 18, vetäjänä Lulu
p. 040 757 3228. Tervetuloa!
• Oletko eläkeiän kynnyksellä ja masentunut,
uupunut tai muuten siipeesi saanut? Mieli
Maasta ry:n vertaisryhmä ma klo 17.30-20
Tapiolan kirkolla. Tiedustelut Hannele Oksanen, p. 050 500 1137.

Ääniä kuuleville vertaisryhmiä järjestää Suomen Moniääniset ry vertaistuki-

ryhmä keväällä 2017 Villa Apteekissa alakerran
Vertaistukiryhmä psyykkisesti sairas- kokoustilassa joka toinen maanantai klo 16-18
tuneiden omaisille kokoontuu Eedissä (Ki- (10.4., 24.4., 8.5., 22.5.) Mielen sisäisistä äänistä
lonkallio 7) tiistaisin kerran kuussa klo 17.30, ti puhuminen on tärkeä askel kohti tasapainoisem11.4. sekä tiistaina 9.5. klo 17.30 kokoontuminen paa elämää äänien kanssa. Vertaistukiryhmässä
Emyn Lilla Karylissa omaisten yhteisen illanvie- on mahdollisuus jakaa äänikokemuksia hyväkton ja grillauksen merkeissä. Tiedustelut Petteri syvässä, luottamuksellisessa ilmapiirissä. Ryhmä on ilmainen ja tarkoitettu häiritseviä ääniä
Liikanen p. 050 576 8531, www.otu.fi.
kuuleville. Vetäjänä vertaisohjaaja. Lisätietoa: p.
040 830 9663 tai toimisto(at)moniaaniset.fi
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Runoja

Tänään
Tänään järjestän muistojeni palasia.

Puute

Taakseni jäänyt suuren kadun suuri talo,
ovi, jossa nimi.
Naputan kirjaimin, kulkemani osoitteet.
Vuodet, askelteni muuttaneet suunnat.

Mies menee ravintolaan
Nälkä on
Kova on
Mahdoton

Jätin muistini kaupungin.

Mitä tarjoilija suosittelee
Menu meillä on

Aika vieri, ja muuttokuormani
uupunut sänky. Ja kirjojeni lehahtavat sivut.
Muuttokuormani vaihtoi suuntaa.
Saavuin tänne, pihallani omenapuut.
Metsä on minun, puut taloni varjot.

Ei lähde näillä nälkä
Kysykää keittiöstä onko isoa annosta
On
Tuokaa se

Tänään järjestän tätä tuokiota:
ovessani nimi, ikkunoissa kissojen suku.
Tieto on minun ja kaupunki uusi.

Tulee iso annos, syöty on
Kysykää kokilta mikä oli
annoksen nimi

Olen vaihtanut vuosien kierreportaat.
Nousen aamuihin, lasken öiden kuutamoiden
oudon kajon.
Pihallani juoksee puro, pienin kivin, tanssien.

Sitä sun tätä
PP

Tässä kaupungissa asun.
Vuosien renkaiden takana se suuri kaupunki,
jonka jätin. Järjestän muistojeni talot.
Unohdusta ei ole, on vain uudelleen ilo.
Tähän maahan lasken puitteni varjot.
Talossani kaari-ikkunat, katto leikkaa tuulet.
Pihan kuusi taloa.
Niissä asun ja lasken esineitteni järjestelmän.
Pian huomaan, kevään ensimmäinen lintu.
Jo soi laulu, viserrysten tarina.
Pensaiden hitaasti sykkivät silmut.
Olemassani olemisen uusi koti.
Vuosien vierineet muistot.
Mennyt kaupunki.
Ja tämä tässä.
Tulevaisuuteni kodin auennut ovi.
			

In memoriam
Päivi Puttonen
Kokoonnumme muistelemaan
Päiviä Meriemyyn
keskiviikkona 5.4. klo 14.

Laila Nielsen
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Pääsiäinen
On koivunoksia,
höyheniä ja suklaamunia.
Näitkö vielä noita-akoista unia?
On mämmiä ja pashaa,
on rahkapiirakkaa ja simaa.
On siis kevään juhla.
Vietän pääsiäistä
kerran vuodessa
aina vaan
vaikken koskaan
tutustu kyseisen juhlan taikaan

Mummon ja äidin
opettama lastenlaulu
Piupali paupali

Emylle: Tuula Viljasalo

Keitä te ootte te
pienet pojat
kun en mä tunne teitä
piupali paupali
kun en mä tunne teitä
Ootteko tulleet
ootteko tulleet
kenkiänne hakemahan
suutari on mennyt
koko viikoksi kylälle neulomahan
piupali paupali
piupali paupali
kylälle neulomahantulkaa sitten ensi viikolla
kenkiänne hakemahan
piupali paupali
piupali paupali

En ole yksin
Jos lähden ovesta ulos
Nään autoja ja ihmisiä
Minne meen, valitsen parasta
Meen Meriemyyn tai Lillaan

älkää kaatako
maitohinkkiä
porstuassa mennessänne
piupali paupali
piupali paupali
porstuassa mennessänne

On parasta seuraa paljon
Riippuu itsestä alanko
Vääntämään juttua jonkun kanssa
Juttuja piisaa, tunnit kuluu
Takki ylle ja kävelylle
Oho, oonkin kotona.
Kiva päivä!

Hyvästi, hyvästi
hyvästi, hyvästi
Miinalle terveisiä
piupali paupali
piupali paupali
Miinalle terveisiä!

PP
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Emylle: Tuula Viljasalo

Opiskelijana Emyn matkassa
Jokainen päivä oli minulle erilainen,
omanlainen, hauska ja erityinen!
Erityistä Emyssä oli hyvä tunnelma. Rohkaisevaa tässä paikassa oli se, että jokainen saa tulla
kohtaamispaikkaan sellaisena kuin on – saa olla
oma itsensä. Jokaiselle suodaan vapaus ottaa
kuppi kuumaa juomaa ja pala lämmintä pullaa,
asettua yhteisen pöydän äärelle tai vetäytyä
sohvan nurkkaan. Viltinkin alle saa kietoutua
ja vaikka piiloutuakin. Istuit taikka seisoit, missä tahansa talon nurkassa – sinut huomataan,
huomioidaan ja olet läsnä, osa Emyn porukkaa.
Tuntemattomana matkantekijänä minäkin löysin
oman paikkani siinä talossa ja porukassa.
Tammikuussa alkoi kahdeksan viikon taival
Emyn matkassa. Ensimmäinen päivä oli kylmä
pakkasaamu. Astuin Lilla Karyllin vanhan talon
puisesta ovesta sisään talvisesta kylmyydestä.
Sisällä oli lämmin tunnelma, takkatulen kodikas
rätinä ja joukko iloisia, hyväntuulisia ihmisiä –
Emyläisiä. Lämpimistä kädenpuristuksista, ystävällisistä katseista ja tervetulontoivotuksista
matkani alkoi.

Tähän taloon oli mukava tulla!

Sain matkamuiston, jota kannan
mukanani jokaisena päivänäni!
Matkani sisälsi paljon erilaista toimintaa. Toimintaa, joka tuotti hyvää mieltä – onnistumisia
– uusia kokemuksia – vaihtelua päiviin – yhdessä olemista – ihmisiä lähelle. Toiminta on tärkeä
voimavaranlähde ihmisen elämässä. Toimintaterapiassakin keskitytään toiminnan äärelle. Toiminta on itsessään terapeuttinen voima, näin me
ajattelemme. Toiminnan kautta jokainen kokee
olevansa oma itsensä ja osallistumalla yhteiseen toimintaan, osa suurempaa kokonaisuutta.
Kuten Emyläiset kohtaamispaikoissa.

Lilla Karyllin ja Meriemyn päivät vierähtivät nopeasti, hyvässä seurassa ja mukavan puuhailun
äärellä. Jokaisena päivänä sain kokea ihmisten
kohtaamisia, naurua, asioiden jakamista ja hullunkurista huumoria. Talkootöitä tehtiin intoa puh- Toimintakeskeisen ja opettavaisen matkan jälkuen, pidettiin paikat puhtaina ja talot pystyssä. keen toimintaterapeuttiopiskelijan on hyvä jatJokaisena päivänä istuuduttiin yhteisen pöydän kaa
äärelle nauttimaan toistemme seurasta hyvän matkaa kohti tulevaisuutta – hyvällä mielellä ja
ruoan merkeissä. Välillä pysähdyttiin rentoutu- upealla muistolla, jonka Emy minulle antoi. Toimaan, visailemaan ja värityskuvia värittelemään. votan koko olemuksellani jokaisen päivään hyKahvia juotiin (tai minä en oikeastaan juonut) ja viä ja toiminnallisia hetkiä.
pullaa syötiin erityisen paljon. Tai minä oikeastaan keitin kahvia ja lämmitin pullaan Emyläisille
tarjottavaksi. Erityisesti huomioni kiinnittyi Emyn
Johanna Soini
suureen mustaan kelloon, tuohon erityiseen kelMetropolia AMK
loon, joka näytti ihan omaa aikaansa. Kello näytti
Toimintaterapeuttiopiskelija
nimittäin jatkuvasti kotiinlähtöaikaa. Olisin viihtynyt jokaisena päivänä pitempäänkin, mutta kotiinkin oli lähdettävä.
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Emy yhdistyksenä &
työntekijöiden yhteystiedot
Emyyn et tarvitse lähetettä tai diagnoosia.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo Mentalhälsoförening EMF
rf) on mielenterveyskuntoutujien potilasyhdistys. Tarkoituksenamme on
yhdistää ja aktivoida Espoon ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveysongelmia kokeneita sekä herättää ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. Tarkoituksemme toteuttamiseksi järjestämme ryhmä-, opinto- ja
työtoimintaa, tapahtumia, retkiä, leirejä ja matkoja sekä kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Tarvittaessa myös informoimme viranomaisia jäsentemme tarpeista. Annamme mielellämme lisätietoa
yhdistyksen toiminnasta. Emyn arvot ovat jäsenlähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus,
avoimuus, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus.

Jäsenmaksu & pankkiyhteys

Vuodelle 2017 jäsenmaksu on 23€ ja kannatusjäsenmaksu on 100€. Jäsenyys kannattaa, mutta
moneen yhdistyksen toimintaan voit osallistua, vaikket olisikaan jäsen. Emyn jäsenet ovat myös
Mielenterveyden keskusliiton jäseniä. Emyn pankkiyhteys: Helsingin OP pankki Oyj, IBAN-tilinumero: FI44 5780 4120 0578 46, BIC-koodi OKOYFIHH. Maksaessasi jäsenmaksua, laitathan viestikenttään nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Käteisellä jäsenmaksun voi maksaa kohtaamispaikassa Emyn ohjaajalle, joka kirjoittaa sinulle kuitin.

Luottamus- ja toimihenkilöt
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Toiminnanjohtaja
Toiminnanohjaaja
Toiminnanohjaaja
Toiminnanohjaaja
Ohjaaja		
Järjestötyöntekijä
Järjestötyöntekijä
Järjestötyöntekijä
Järjestötyöntekijä

Tomi Ojala
Eeva Räty
Kaj Järvisalo 		
Tiina Pajula 		
Pirjo Heikkinen
Virpi Uusitalo		
Arttu Pöyhtäri
Eeva Leinonen
Janne Törmänen
Minna Kettunen
Jouni Laakkonen

p. 050 552 1049
p. 050 310 7987
p. 050 310 7980
p. 050 310 7981
p. 050 312 5193
p. 050 310 7984
p. 050 312 5192
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Kahvikulma

Terassikahvio
Jorvin sairaalan psykiatria
Avoinna ma-pe
klo 9.30-14.30
pääsiäisenä suljettu.

Asioimalla Emyn kahvioissa tuet Emyn työtoimintaa.
Jos haluat ryhtyä kahviomyyjäksi tai
haluat pitää taidenäyttelyn kahviossa,
otathan yhteyttä Pirjo Heikkiseen p. 050 310 7980.

Aurorakoti
Avoinna ti-pe
klo 10.30-14.30
sekä la-su klo 12-15
Kahvikulma sulkee ovensa
Aurorakodin lopettamisen myötä 5.4.
Kiitos kuluneista vuosista!

Tervetuloa kahville ja tuoreelle pullalle!
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