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Tapaninpäivän yhdessäoloa 
Villa Apteekissa klo 13-16

Uudenvuoden kekkerit

EMY-tiedote 12/2016
Palaute: tiina.pajula(at)emy.fi p. 050 310 
7987 Julkaisija: Espoon mielenterveysyh-
distys 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.

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

Kannen kuva: Mika P.

Emyn kuulumisia
Joulu on kulttuurissamme suuri juhla. Joululla on meille 
kaikille merkitys, ja siihen liittyy paljon muistoja ja tuntei-
ta. Osa muistoista ja tunteista voivat olla kipeitä, ja osa 
on rakkaita ja ihania. Onneksemme saamme muistoja 
jatkuvasti lisää, ja voimme näin rakentaa omaa muisto-
varastoamme jatkuvasti yhä rikkaammaksi.

Emyssä joulukuussa korostuu yhteisöllisyys. Teemme 
paljon yhdessä ja valmistamme talkoovoimin yhteisen 
joululounaan. Joululounaalle kokoonnumme syömään 
hyvin ja tapaamaan toinen toisiamme. Istuudumme sa-
maan pöytään kaikki, yhdistyskonkarit, perustajajäsenet, 
uudet kasvot, omaiset ja läheiset kuin kaikki muutkin ta-
loon tulijat. Joulukuun menoja saat kurkata tämän tiedot-
teen sivuilta 8-9. Tervetuloa mukaan, rakentamaan yhtei-
siä muistoja.

Viime kuun alussa saimme syyskokouksessa yhdistyk-
sellemme uuden hallituksen, vaikka suurin osa hallituk-
sen jäsenistöstä säilyikin ennallaan. Vuonna 2017 Emyn 
hallituksessa ovat Tomi Ojala, Timo Lounio, Tiina Eronen, 
Kyösti Kolehmainen, Hanna Hed, Eeva Räty, Lassi Uoti, 
Jouni Karjalainen ja Kim Liuhanen. Jäsenmaksun päätti 
kokous säilyttää ennallaan (jäsen 23€ ja kannatusjäsen 
100€), eikä sille korotuspaineita tällä haavaa ollutkaan.

Ryhmätoiminta Emyssä hiljentyy tässä kuussa joulutau-
oilleen ja käynnistyy sitten jälleen tammikuun puolella. 
Tammikuun tiedotteen väliin on tulossa kevätkauden ryh-
mäkalenteri. Ryhmätarjontaan on tulossa uutta, ja jotain 
sellaista poistuu, jossa ei ole osallistujia riittänyt. Joulu-
taukojen ajankohdat näet ryhmien sivuilta 6-7 ja kevään 
ryhmätoiminnasta saat tarkemmat tiedot sitten seuraa-
vasta numerosta.

Toivon, että joulu tuo meille kaikille hyvän hetken levätä 
arjen menoista ja aikaa mahdollistuu itselle. Lukeminen 
on kiva tapa hengähtää, joten liitteenä sinulle vapaa-
ehtoisemme Ritvan taittama ja Avomielin-yhdistystoimi-
joiden yhdessä kirjoittama taidonnäyte, Avomielin-lehti. 
Luettavaa on lisäksi tässä tiedotteessa, kiitos ahkerien 
kynäilijöiden. Otan tosiaan jatkossakin oikein mielelläni 
vastaan tiedotteeseen suunnattuja kirjoituksia, runoja ja 
sen sellaista.

Toivotan teille kaikille Emyn tiedotteen lukijoille, 
Emyn jäsenille, vapaaehtoisille, yhteistyökumppa-
neille ja toimintaan osallistuville oikein hyvää joulua 
ja onnea tulevalle vuodelle 2017.

      Tiina :)
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Tietokoneen käytön ohjausta
Henkilökohtaista neuvontaa tietokoneen käyt-
töön liittyvissä perusasioissa. Ohjausta esimer-
kiksi Microsoft Wordin ja Excelin alkeissa, inter-
net-selaimen ja hakukoneiden käytössä sekä 
sähköpostitilin luomisessa. Varaa oma aikasi 
ohjaukseen Lilla Karyllista tai Meriemystä ilmoi-
tustaulun listojen kautta (tai puhelimitse). Ohja-
usta antaa Jan ja aikoja on tarjolla tiistaisin Me-
riemyyn ja keskiviikkoisin Lilla Karylliin.

Kirjastotunti Meriemyssä
Keskiviikkona 14.12. klo 14. Kirjastotunnilla on 
paikalla lähikirjaston työntekijä. Keskustelemme 
muun muassa lukemiseen, kirjastoon ja tiedon-
hakuun liittyvistä teemoista. Tervetuloa!

Retki
Flamingo spa ja vesipuisto
Teemme torstaina 8.12. retken Vantaalle Flamin-
goon. Jos haluat lähteä mukaan, ilmoittaudu vii-
meistään 5.12. ilmoitustaulun listalle (ilmoittautu-
minen on sitova!). Tapaamme ennen retkeä klo 
11 Lilla Karyllissa, josta lähdemme yhtä matkaa. 
Retken omavastuuhinta on 10€, Emy tarjoaa lo-
put. Retkelle lähtijät varaavat 10€ tasarahana 
mukaan. Varaa mukaan myös ylimääräistä rahaa 
eväitä tai muuta varten. Retkeläisille tarjotaan 
Emyn puolesta bussimatkat Espoosta Vantaalle 
ja takaisin Espooseen sekä pääsylippu Flamin-
goon, ei esimerkiksi ruokailuja. Retkelle mukaan 
tarvitset lisäksi oman uima-asun, pyyhkeen sekä 
peseytymistarvikkeet.

Kokous
Kuukausikokous
Joulukuun kuukausikokous pidettiin jo Emyn pik-
kujoulujen jälkeen 27.11. Lilla Karyllissa. Tam-
mikuun kuukausikokous pidetään la 7.1. klo 14 
Meriemyssä. Tervetuloa mukaan kokoukseen 
suunnittelemaan ja ideoimaan Emyn toimintaa 
sekä sopimaan kohtaamispaikkojen viikonloppu-
jen päivystysvuoroista. Kokous on avoin kaikille.

Tekemistä
Muistathan
Emyn kohtaamispaikat Lilla Karyll ja Meriemy 
ovat avoinna, ja talkootoimintaa järjestetään, 
tavalliseen tapaan jokaisena arkipäivänä myös 
joulukuun pyhäpäivien välissä. Kohtaamispaik-
kojen ilmoitustauluilta ja Emyn verkkosivuilta 
(emy.fi) voit tarkistaa viikonloppujen ja pyhäpäi-
vien vapaaehtoisvoimin järjestettävät aukiolot. 
Jouluaattoa vietetään Meriemyssä 24.12. klo 
11.30-14, ilmoittauduthan mukaan ennakkoon!

Luovaa kirjoittamista
oman elämänsä kirjailijoille
Tervetuloa harjoittamaan ja soveltamaan omaa 
kirjoittamisen intoasi pe 2.12.2016 klo 14-16 jär-
jestötalo Villa Apteekin (Pappilantie 5) yläkerras-
sa. Keskitymme tuottamaan niin runollista kuin 
tarinallistakin tekstiä kannustavassa ilmapiirissä. 
Toiminnan vetäjinä toimii kolme Laurea-ammat-
tikorkeakoulun sosionomi-opiskelijaa Johanna, 
Pauliina ja Lauri.

Luontoiltapäivä pe 9.12.
Lilla Karyllin olohuoneessa
Perjantaina 9.12. klo 14-16 katsotaan luonto-
kuvia ja keskustellaan luonnossa liikkumisesta. 
Voit ottaa mukaan myös omia valokuvia. Tiedus-
telut Kyöstiltä p. 041 478 6389. Tervetuloa!

Katso lisää tekemistä sivuilta 8 ja 9! 
Tietokoneen käytön opastusta tarjolla
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Kohtaamispaikka 
LILLA KARYLL
Pappilantie 7, Espoon keskus

p. 09-859 2057

Emyn kohtaamispaikat
Emyn kohtaamispaikoissa on tarjolla kohtaamisia ja juttuseuraa, edullista kahvia ja teetä, päivän 

lehti, tietokone ja pelejä. Jos toivot yhdistyksen tai kohtaamispaikan esittelyä, soitathan meille etu-
käteen. Emyssä ei kysytä diagnoosia eikä lähetettä. Tervetuloa mukaan toimintaan! 

Kohtaamispaikka 
MERIEMY

Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09-863 2031

Tervetuloa
Lilla Karyllin
• ma-pe klo 9-16.30
• avoinna vapaaehtois-

voimin sunnuntaisin 
klo 12-16 (varmistathan puhelimitse)

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

Talkootöitä tarjolla Lilla Karyllissa joka 
arkipäivä ja Meriemyssä ma, ke ja pe
Lilla Karyllin talkoita pidetään maanantaista per-
jantaihin eli joka arkipäivä. Meriemyn talkoopäi-
vät ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai (ar-
kena).

Talkoisiin osallistumista varten saavutaan pai-
kalle ennen klo 10 aamulla ja ilmoittaudutaan 
talkoisiin talkoovastaavalle. Jos vahingossa 
myöhästyt ja olet tulossa talkoisiin, soitathan 
siitä kohtaamispaikkaan ennen kymmentä! Tal-
koiden aluksi jaetaan päivän talkootyöt ja sitten 
suunnitellaan päivän talkoolounas.

Talkootyöt voivat olla esimerkiksi siivousta, ruo-
anlaittoa ja Lilla Karyllissa myös pihatöitä ja toi-
sinaan postitusta. Kiitoksena tehdystä talkoo-
työstä jokainen talkoolainen saa syödäkseen 
lounaan. Talkoisiin osallistumista varten kannat-
taa varata aikaa klo 9.45-13.00.

Tervetuloa!

Tervetuloa Meriemyyn
• ma-pe klo 9-16.30
• avoinna vapaaehtoisvoimin lauantaisin klo 

12-16 (varmistathan puhelimitse)
• jouluaattona 24.12. klo 11.30-14 (ilmoittaudu 

mukaan ennakkoon!)

Meriemy sijaitsee Ala-Kivenlahden ostoskeskuk-
sessa, noin viiden minuutin kävelymatkan pääs-
sä Kivenlahden merimaisemasta. Kävelykadun 
varrella sijaitsevaan katutason kohtaamispaik-
kaan on helppo piipahtaa nauttimaan kupillinen 
kahvia, lukemaan päivän lehti tai vaikka surf-
faamaan netissä tai tapaamaan toisia. Ovessa 
on koodilukko, joten koputathan rohkeasti, niin 
avaamme sinulle oven. Tervetuloa!

Sinustako Emyn kohtaamispaikkojen 
viikonloppujen vapaaehtoinen? Päivys-
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.

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-ja-
tukea Jos et käytä internettiä, voit tiedustella 
asiasta Tiinalta p. 050 310 7987.
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Asukastalo 
KYLÄMAJA
Matinkatu 7, Matinkylä

p. 050 430 3112

Kohtaamispaikka
RAITIN PYSÄKKI

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09-510 2792

Kohtaamispaikat yhteistyössä

Aukioloajat
• ma-pe klo 9-16
• suljettu ma 5.12. ja ti 6.12.
• joulutauko (suljettuna) 16.12.-8.1.

Kylämaja on espoolaisten kohtaamispaikka, 
jonne voi tulla pistäytymään kahville, lukemaan 
lehtiä, oleilemaan, juttelemaan työntekijöiden 
kanssa tai osallistumaan toimintaan. Kylämajan 
toimintaa ylläpitävät Kalliolan setlementti, Es-
poon 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.

Lisätietoja www.kylamaja.fi

Aukioloajat
• arkipäivisin klo 10-14

Raitin Pysäkki on kohtaa-
mis- ja kahvittelupaikka kai-
kille.  Maukasta kotiruokaa 
tarjolla keskiviikkoisin klo 
12. Puuroa muina arkipäivi-
nä klo 12.00. Raitinpysäkil-
lä on käytettävissä ompelukone ja kangaspuut. 
Raitin Pysäkin toiminnasta vastaavat yhteistyös-
sä Punaisen Ristin Kehä-Espoon osasto, Espoon 
kaupunki, Leppävaaran seurakunta ja Emy.

Ajankohtaista
• Lauluryhmä perjantaisin klo 13-14
• to 8.12. klo 13 kauneimmat joululaulut
• pe 9.12. klo 12 joulumyyjäiset
• la 10.12. klo 13.15-14 joululaulutuokio
• ma 26.12. klo 13-15 Tapaninpäivän kahvit
• suljettu 6.12. ja 6.1.

Kaikukortilla voi käydä Espoossa maksutta tietyissä konserteissa, festivaaleilla, teattereissa tai 
museossa. Kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta!

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 Tiinal-
ta: tiina.pajula(at)emy.fi tai p. 0503107987. Huomio! Nykyinen linjaus on, että sinun ei tarvitse olla 
espoolainen ollaksesi oikeutettu Kaikukorttiin :)
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Emyn ryhmätoiminta
Tule mukaan rohkeasti, ennakkoon ei tarvitse ilmoittautua ellei toisin mainita.

Lisätietoja ryhmistä: Pirjo Heikkinen p. 050 310 7980.

Jalkapallojoukkue FC Askel harjoittelee 
maanantaisin 19.12. saakka klo 15-16 Laakso-
lahden hallissa (Lähdepurontie). Futsal tree-
nit keskiviikkoisin klo 17-18 Storängens skolan 
salissa (Rehtorinkuja 4) 7.12. saakka. Pelaami-
nen on maksutonta ja pääasiana hauskanpito. 
Kaikki kiinnostuneet, taidoista riippumatta mu-
kaan pelaamaan! Tiedustelut Kaj Järvisalo, p. 
050 552 1049.

Sählyä pelataan tiistaisin klo 17-18 Koulu-
mestarin koululla jälleen tammikuussa (Muura-
lanpiha  3) ja torstaisin klo 20.30-21.30 Omnian 
ammattiopiston salissa (Kirkkokatu 16) 8.12. 
saakka. Mukaan treeneihin tarvitset sisäkengät 
ja rennot vaatteet. Mailan ja pallon saat tarvitta-
essa lainaksi.

Itämaista tanssia (vain naisille) tiistaisin 
klo 18-19 Lagstads skolan salissa (Espoonkatu 
7) jälleen tammikuussa. Mukaan sisäkengät (tai 
sukat) ja rennot vaatteet. Vetäjänä Heta.

Sulkapalloa pelataan  keskiviikkoisin klo  
19.30-21  Meritorin  koulun salissa (Merivalka-
ma 9) jälleen tammikuussa. Mukaan sisäkengät   
ja rennot vaatteet, mailan ja pallon saa tarvitta-
essa lainaksi. Vetäjänä Anssi.

Emyn kuntosalivuoro Kannusillanmäen 
väestönsuojan/urheiluhallin kuntosalissa (Kan-
nusillankatu 4) perjantaisin klo 16-17. Mukaan 
sisäkengät,  rennot vaatteet, pyyhe ja muut pe-
seytymisvälineet. Tarvittaessa laiteopastusta. 
Syyskausi jatkuu 9.12. saakka.

Joogaa Lempeää ja helppoa kaikille sopivaa 
hathajoogaa ESKOn tiloissa (Pappilantie 2) per-
jantaisin klo 13-14.15. Joogatuokiota varten pue 
yllesi mukavat, joustavat vaatteet, ja muistathan 
olla syömättä tai juomatta puoli tuntia ennen ja 

jälkeen joogan. Ota mukaan ohut pyyhe/viltti. 
Mukana Katariina. Ryhmä on suljettu, mutta mu-
kaan saattaa vielä mahtua, tiedustelut Pirjo 050 
310 7980. Syyskauden viimeinen kerta 2.12.

Emyn keilausryhmä kokoontuu jälleen tam-
mikuussa.

Vertaistukea ahdistukseen avoin tukiryh-
mä ahdistuksesta kärsiville Villa Apteekin ala-
kerrassa (Pappilantie 5). Kokoontuminen paril-
listen viikkojen maanantaisin 5.12. ja 19.12. klo 
18-19.30, 19.12. Tervetuloa keskustelemaan 
luottamuksellisesti vertaisten kesken sekä jaka-
maan ja löytämään selviytymiskeinoja ahdistuk-
seen. Mukana Hanna ja Aimo.

Valonpisarat - ryhmä pakko-oireisesta 
häiriöstä kärsivien tueksi on suljettu ja täl-
lä hetkellä täynnä, mutta voit tiedustella mahdol-
lisuutta päästä mukaan Pirjolta p. 050 310 7980.

Keskusteluryhmä kaksisuuntaista 
mielialahäiriötä sairastaville parillisten 
viikkojen tiistaisin klo 18 Lilla Karyllissa 29.11. ja 
13.12. Tervetuloa!

Meren ja taivaan välillä eli diakonin ohjaa-
ma keskusteluryhmä Meriemyssä paritto-
mien viikkojen torstaisin klo 14-15, joulukuussa 
to 8.12. Kevätkausi alkaa jo 5.1. Tervetuloa!

VERSO - ryhmä omaisille yhteistyössä 
Emy & Espoonlahden seurakunta. Meriemyssä 
torstaina 15.12. klo 18-19.30. Tervetuloa kaikki 
kuntoutujien omaiset ja läheiset!

Ystäväryhmä uusia ystäviä kaipaaville Lilla 
Karyllissa ke klo 15-16.30, jatkuu 7.12. saakka. 
Ilmoittaudu Virpille p. 050 310 7981.

Liikunnalliset
ryhmät

Keskustelu-
ryhmät
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Auroranportin ryhmä (Aurorankuja 2) paril-
listen viikkojen tiistaisin klo 17-19. Ti 13.12. jou-
luaskartelua. Tervetuloa!

Teatteriryhmä kokoontuu jälleen tammikuus-
sa ESKO:n tiloissa (Pappilantie 2). Ryhmässä 
harjoitellaan ilmaisutaitoa ja näyttelemistä teat-
terikoulun opettajan Jennin ohjauksella. Ilmoit-
taudu Pirjolle p. 050 310 7980.

Bänditaitoryhmä kokoontuu Lilla Karyllin 
yläkerran musiikkihuoneessa perjantaisin 2.12. 
saakka klo 13.30-14.30. Ohjaajana musiikkipe-
dagogi Sari J. 

Musiikkiraati ja Lauluryhmä kokoontuvat 
joka toinen viikko Kylämajassa. Joka toinen ker-
ta on Musiikkiraati ja joka toinen kerta on Lau-
luryhmä. Ryhmiä ohjaa Helena. Lauluraadissa 
klo 12-14 (7.12.) kuunnellaan musiikkia ja kes-
kustellaan musiikista. Lauluryhmässä (joulutau-
olla) klo 12.15-13.15 lauletaan yhdessä Helenan 
säestyksellä.

Tutustumisryhmä pidetään torstaisin klo 
13.30, tapaaminen Lilla Karyllissa. Ryhmään 
toivotetaan tervetulleiksi kaikki Emyyn tutustujat 
sekä jo pidempään yhdistyksessä mukana ol-
leet.     Ryhmässä tutustutaan toisiin toiminnan 
merkeissä, yhteistyössä HUS. Ryhmäkertojen 
teemoja: 1.12. muovaillaan Fimo-massasta ja 
tehdään helmikoruja, 8.12. askarrellaan heijas-
timia. Seuraava ryhmäkerta 12.1. Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen mukaan Virpi p. 050 310 7981.

Torstai-illan ruokaryhmä kokoontuu jäl-
leen tammikuussa, kuukauden viimeisenä tors-
taina. Tiedustelut Artulta p. 050 312 5193.

Tietoisuustaitojen harjoitteluryhmä 
Kokoontuminen parittomien viikkojen keskiviik-
koisin klo 16.30-17.30 Meriemyssä 7.12. saak-
ka. Tervetuloa harjoittelemaan yhdessä tietoista 
hyväksyvää läsnäoloa erilaisten harjoitusten ja 
keskustelun merkeissä. Mukana Tiina p. 050 310 
7987.

Levyraati kokoontuu Meriemyssä kerran kuus-
sa, pe 9.12. klo 14 pidetään levyraati joululau-
luteemalla. Levyraadissa analysoidaan, muis-
tellaan ja arvostellaan soitettuja kappaleita. Voit 
halutessasi ottaa omaa musiikkia mukaan tai va-
lita kappaleen musiikintoistopalvelusta. Mukana 
Tiina.

Musaryhmä on joulutauolla.

Kuvataideryhmä Sielun maisemien 
maalarit kokoontuu Lilla Karyllissa maanan-
taisin 12.12. saakka klo 17 ja Mielen maise-
mien maalarit Meriemyssä tiistaisin 13.12. 
saakka klo 17. Ryhmät ovat avoimia kaikille ja 
osallistuminen ei edellytä kokemusta kuvatai-
teen tekemisestä, rohkeasti mukaan vaan! Oh-
jaajana Olavi F.

Toiminnalliset
ryhmät

Joulun aikaan Emyn ryhmät ovat 
tauolla. Seuraavan tiedotteen liitteenä 
saat kevään 2017 ryhmäkalenterin. 
Kevätkauden ryhmätoiminnasta voit 
lukea tammikuun tiedotteesta.
   Hyvää joulua kaikille!
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Joulunaikaan emyssä riittää toimintaa

Koko joulukuun ajan on Lilla Karyllin 
pihan maakellarissa jouluseimi 
kaikkien ihailtavissa ja jouluvalot 
koristavat pihapiiriä. 

Joulun tunnelmaa

perjantaina 16.12. kattaukset 
klo 12.30 ja klo 14
Ilmoittautumiset ennakkoon 
Emyn kohtaamispaikkojen 
ilmoitustaulujen listoille.

Tervetuloa nauttimaan!

Joululounas 
Lilla karylissa

Lilla Karyllissa keskiviikkona 
7.12. klo 13.30-14.30. 
Tule askartelemaan joulukortteja 
sekä yhdistykselle että itsellesi. 
Mukana Minna K.

Joulukorttiaskartelua

Joululaululevyraati 
Meriemyssä pe 9.12. klo 14

Joululaululevyraati

Joululounaan valmisteluja
Joululounas valmistellaan talkoovoimin. 
Osallistujille kiitokseksi kotiruokalounas. 

to 8.12. klo 10 porkkanalaatikkojen valmistelut
 
pe 9.12. klo 10 porkkanalaatikkojen paistaminen
 
ma 12.12. klo 10 lanttulaatikkojen valmistelut, 
piparien leivontaa ja kotikaljan valmistusta
 
ti 13.12. klo 10 perunalaatikkojen valmistelut, 
lanttulaatikkojen paistaminen ja graavilohen 
valmistelut
 
ke 14.12. klo 10 perunalaatikkojen paistaminen, 
keitettävien perunoiden kuoriminen
 
to 15.12. klo 10 tehdään karjalanpaistia

perjantaina 16.12. kattaukset 
klo 12.30 ja klo 14
Ilmoittautumiset ennakkoon 
Emyn kohtaamispaikkojen 
ilmoitustaulujen listoille.

Tervetuloa nauttimaan!

Joululounas 
Lilla karylissa

perjantaina 16.12. 
Kattaukset klo 12.30 ja klo 14.
Ilmoittautumiset ennakkoon 
Emyn kohtaamispaikkojen 
ilmoitustaulujen listoille.

Joululounas 
Lilla karylissa
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Joululauluja
Lauletaan joululauluja 
Lilla Karyllissa torstaina 
22.12. klo 13.30

Emyn kahviot
Emyn kahvioissa tarjoillaan
glögiä ja pipareita
Kahvikulmassa ke 7.12. klo 12.30-14
Terassikahviossa to 8.12. klo 9.30-14.30

Jouluaatto Meriemyssä 24.12. klo 11.30-14 yhdessäoloa ja 
jouluisia herkkuja. Ilmoittauduthan mukaan ennakkoon 
Meriemyn ilmoitustaulun listalle tai soittamalla Meriemyyn. 
Jos haluat olla vapaaehtoisena järjestämässä jouluaaton viettoa, 
olethan yhteydessä Tiinaan p. 050 310 7987.

Tapaninpäivää ma 26.12. 
klo 13-16 vietetään yhdessä 
Villa Apteekissa (Pappilantie 5). 
Tarjolla kahvia ja glögiä. 
Järjestäjänä SPR Keski-Espoon 
osasto. Uudenvuoden kekkerit 

Lilla Karyllissa perjantaina 
30.12. klo 12-15. 
Ohjelmassa herkuttelua, 
karaokea ja yllätysohjelmaa.

jouluaatto meriemyssä

Tapaninpäivä 
villa apteekissa

Uusivuosi 
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”Oletteko kaikki reppu-
jenne, kassienne, kalas-
tusvälineidenne, nyssy-
köidenne, eväslaatikot 
mukaanlukien lähdössä 
tällä pikkubissilla kalalei-
rille?” Tämä oli varmaan 
pirteän kuskimme, saat-
tajamme ja vetäjiäm-
me ensimmäinen ajatus 
syyskuisena maanantai-
aamuna Lilla Karyllin pi-
halla. ”Ei, kaikki ei mahdu 
millään tähän kulkuneu-
voon”, mikä kuitenkin 
osoittautui tilaihmeeksi 
Kaiden taitavan pakkaus-
tekniikan ansiosta.

Kaikki kolme kalastajatar-
ta, kuusi kalastajaa ja kaikki tavarat istuivat lo-
pulta innokkaina bussissa. Yksi reipas kalastaja 
körötteli jo silloin skootterillaan kauniissa syys-
säässä kohti Inkoon saaristoa. Luonnon kau-
neus ja hiljaisuus oli meitä vastassa lossimatkan 
ja kiemuraisen soratien päässä.

Petipaikkojen jakamisen, tervetuliaiskahvien ja 
veneen moottorin asentamisen jälkeen kiiruhtivat 
kaikki antoisille apajille. Ahkerat muonavastaa-
vat valmistivat ihania, suussasulavia herkkuja, 
maailman parasta pannukakkua sekä suolaise-
na että makeana versiona. Jälkiruokapannarin 
kruunasi Minnan tekemä omenahillo käsinvat-
katun kermavaahdon kera. Nautimme makkara-
pannusta, johon läheltä löytyi vielä kanttarelleja, 
risotosta, uunimakkarasta ja tietysti katoksessa 
grillatusta makkarasta.

Aterioitamme täydensi oman Kauklahden kas-
vimaan sato monipuolisesti. Aamut alkoivat 
”hotelliaamiaisella”. Kaiken herkuttelun kruuna-
si sitten itse saalistamiemme kalojen savustus 
grillikatoksessa täydenkuun loisteessa. Saalis-
ta tuli reilusti: ahvenia, särkiä, haukia sekä yksi 
erikoisuus törö-kala mato-ongen tarttuessa sen 
selkään rantakalliolta käsin. Kalastus vei meidät 
mennessään ja jopa saunan jälkeen jotkut suun-
tasivat vielä kotilahdelle otsalamppujen loistees-
sa jahtaamaan sitä suurta haukea, mikä vuosi 

Terveisiä Gölisnäsistä

vuodelta käy meitä ärsyttämässä korkeilla pols-
kahduksillaan. No, sinne jäi - vielä vuokedeksi 
kasvamaan.

Sauna lämpeni joka ilta, mutta vain muutama us-
kaltautui mereen vilvoittelemaan. Sääkin suosi 
leiriämme, ei pisaraakaan sadetta, ei myrskyä. 
Muuttolintujen (haikaroiden, meriekotkien, ynnä 
muiden) seuraamista ja täysikuun loistoa joka 
ilta.

Reissu meni kaikin puolin onnistuneesti, kukaan 
ei pudonnut veneestä, ei liukastunut kalliolta, ei 
saanut korvaansa tai pipoonsa syöttiä eikä hauki 
puraissut sormesta. Suurkiitokset leirin vetäjille, 
osallistujille sekä Emylle leirin järjestelyistä.
                                                                                                                                                      
          Nimimerkki seitsemän ahventa

Kaikille avoin vapaaehtoispohjainen

venäjän kielen kerho
perjantaisin klo 15-17

pe 2.12. saakka Elina-salissa Sellon kirjas-
tossa. Oppikirjana käytetään kirjaa nimeltä 
Pora! Tervetuloa. Tiedustelut Natalia Smura 

p. 046 812 9908 (tekstiviestillä).
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Olemme pitäneet vapaaehtoisporukalla tänä 
syksynä ja loppukesästä venäjän alkeiden jatko-
kurssin. Opettajanamme on ollut Natalia ja hä-
nen johdollaan olemme edistyneet pikkuhiljaa 
opinnoissamme. Kurssin kruunasi matka Pieta-
riin syyskuussa. Ryhmästämme lähti matkaan 
opettajan lisäksi viisi ihmistä.

Tiistaina 13.9. aurinko paistoi komeasti Helsin-
gissä. Olimme sopineet tapaamispaikaksemme 
Rautatieaseman. Tavattuamme kaikki toisemme 
lähdimme sitten yhdessä Länsiterminaaliin. Nou-
simme laivaamme ja nautimme ilta-auringon vii-
me säteistä laivan kannella. Kävimme iltapalalla 
laivan pizzeriassa, jossa otimme ensin yhteisku-
vat ja kokeilimme venäjän kieltä. 

Keskiviikkoaamuna laivamme saapui Pietariin. 
Minibussi kävi hakemassa meidät terminaalista 
ja toimitti meidät Iisakinkirkon aukiolle. Tuossa 
kirkossa olin käynyt viitisen vuotta sitten äitini 
kanssa ensimmäisellä Pietarin matkallani. Nyt 
opettajamme johdatti meitä kävelyllämme pitkin 
Pietarin katuja. Huomasin, että pääkatu Nevski 
Prospekt oli suuri ja leveä katu. Saavuimme koh-
ta katukahvilaan syödäksemme hiukan. Kahvilan 
nimi oli Chainaja Loshka (teen lusikka). Natalia 
käänsi toiveemme myyjille, ja niin saimme koh-
ta syötävää. Minä otin, kuten useimmat muutkin, 
täytetyn blinin. Jatkaessamme kävelykierros-
ta valtakadulla jaoimme porukan loppupäiväk-
si kahtia. Me pojat menimme Natalian kanssa 

Venäjänkerho matkalla Pietarissa
Eremitaašiin ja Talvipalatsiin tyttöjen halutessa 
jatkaa sillä aikaa omillaan.  

Natalia joutui vähäsen neuvottelemaan, jot-
ta pääsimme sisään Eremitaašiin. Jouduimme 
myös hiukan maksamaan englanninkielisestä 
opastuskierroksesta. Kierros Eremitaašissa löi 
minut täysin ällikällä. Näimme tsaarinajan lois-
toa valtaistuimineen ja muotokuvineen, huoneita 
täynnään mitä upeampia maalauksia, veistok-
sia ynnä muuta. Yllämme roikkuivat tietenkin 
mitä raskaimmin koristellut kattokruunut. Mes-
tarimaalareiden joukosta voisi poimia vaikka Da 
Vincin ja Rembrandtin. Taidemuseo oli totisesti 
oma pienoismaailmansa. En juuri ymmärtänyt 
oppaan englantia mutta jo kuvat kertoivat aivan 
tarpeeksi. Loppujen lopuksi olin lähinnä kuin 
puulla päähän lyöty. Opin taidekierroksesta ai-
nakin sen, että taidetta on harrastettu jokaisella 
aikakaudella maailmassa kaikilla tasoilla. Tai-
depyhätön nähtyämme kipitimme opettajamme 
perässä takaisin tapaamispaikallemme Iisakin-
kirkon aukiolle, josta minibussi hotkaisi meidät 
taasen kyytiinsä. Morskyi Vokzalin terminaalissa 
saatoimme käväistä vielä matkamuistomyymä-
lässä. 

Iltapalalla oli mukava kerrata päivän tapahtumia. 
Kahdella meistä oli ollut vähän epäonnea omalla 
kierroksellaan, mutta kaikki olivat loppujen lopuk-
si oikein tyytyväisiä päivään Pietarissa. Olihan 
sääkin ollut suosiollinen meille. Ruoat ja juomat 
laivalla joutui toki jokainen pulittamaan ihan itse. 

Minä taisin simahtaa hyttiini ensimmäise-
nä täysannoksen taidetta saaneena. Laiva 
puksutteli yöllisen Itämeren syleilyssä 
torstai-aamuksi 15.9. takaisin Helsinkiin.  

Olen vilpittömän kiitollinen kieli- ja virkistys-
matkastamme opettajallemme Natalialle. 
Hän luotsasi meidät urhoollisesti läpi por-
teista ja tarkastuksista ja piti meistä huol-
ta kuin omistaan loppuun asti. Onpa ollut 
toiveissa uusikin matka itänaapuriin. Mutta 
nyt takaisin opintojen, ja ehkäpä taiteenkin 
pariin. 

   Matkaterveisin
  Lassi ja muut venäjänopiskelijat
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 Runot
Joulupukin urakka

Tänä vuonna päätti Pukki
jakaa lahjat tanssien
liikunta on terveellistä
jokainenhan tietää sen
ilonpitoon mukaan saadaan
ihan joka ikinen
Pukki totee innoissansa,
voihan näinkin tehdä sen.

Aattoillan jälkeen palaa
Pukki kotiin torkkuen
jäätävässä pakkasessa
saa hän nenän punaisen.
Muori hänet vastaan ottaa
lämpimästi halaten
siinä sulaa jäinen nenä,
hävii väri punainen.
Päälle vielä höyryävä
riisipuuro nautitaan
sitten onkin aika mennä
Muorin viereen nukkumaan.
Ennen uneen vaipumista
sanoo Pukki Muorilleen,
vaikka oli rankka reissu,
teen sen joskus uudelleen.

Mirjam

Joulurauhaa

On tähden sydämessä kätkyt.
 Oi Maria, oi Maria.
Unella ollut hidas siveltimen veto.
Otsallesi unohtunut kyyhkyn sulka.
 Oi Maria, oi Maria.
Liehuvat hiuksesi punoneet verkon.
Kalastajan saalis kasvaa ja kasvaa.
Salaisuuden peili on yhä hiiskumatta,
mutta sinä tiedät.
 Oi Maria, oi Maria.
Kannat tähdenlentoa,
ja lintujen havisevaa tuulta.
Aikojen alussa oli vain Sana,
mutta nyt puhkeaa kieli.
 Oi Maria, oi Maria.
Sinä tiedät. Tähden sydämessä kätkyt.
Lampaiden havahtuminen,
kaikkien itämaan kuninkaiden timantit, kulta.
 Oi Maria, oi Maria.
Puut ravistavat juuriensa mullan, jotta
kaikki polut jaksaisivat nousta.
Kaikkien siltojen alla veden silkki,
kivet pyörtävät.
 Oi Maria, oi Maria.
Kättesi malja, ylitsevuotava.
Tähden sydämessä kätkyt.
On aika. Ja taivas valahtaa,
ja galaksien kaikkivoipaisuus. 
Valon huikaisu.
 Oi Maria, oi Maria.
Sinä tiedät!

Laila Nielsen

Joulukuu

Joulukuun aamun hauras kauneus
huuruisten puiden valkeus

Lumikiteiden soitto
päivän kajon koitto

Joko jo punatakkiset tontut vilistävät metsissä
taajamissa kurkkivat ikkunoista ja maisemissa

Joko jo joulupukki lastaa rekeään
lahjoilla ihanilla
ja puhkeaa hymyyn
jouluisen lempeään

Tuula Viljasalo
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Tuki tämä suu se on saastainen
Pese se rakkaudella ja kauniilla sanoilla

Huuhdo hymyllä jotta se osaisi hymyillä
Ja sanoa, minä rakastan sinua, vain sinua, vain.

Kuuraa tämä tunnoton rautalankaruumis,
Pese se hengityksen vesihöyryillä,
Pue valkoisiin valheisiin.

Mitä tiukempaan kapaloon kiedot minut,
Sitä paremmassa turvassa olen,
Sillä sinun on kaikki mihin silmä yltää
ja korva kantaa,
iho joka jatkuu alavana kenttänä kohti napaa.
Ja iholtani puhkeaa lumpeenkukka,
Suudelma, kukka, suudelma,
Se kasvattaa ihoni umpeen, eheäksi jälleen. 

Milla

Sinä puhut, sanasi, sanasi, sanasi,
minä kuuntelen, minä olen korva
täynnä käytäviä ja tärykalvon seitinohutta 
pintaa joka puhkeaa joka äänteellä
kuin airo tyynellä järvellä
kuin aalto myrskyävällä merellä
sinä puhut, kaikusi, kaikusi, kaikusi,
joka jää minuun tuulisessa huoneessa
jossa ei ole läpivetoa toisesta korvasta si-
sään, toisesta ulos.

Sinä puhut ja minä olen korva,
sinä kuvailet simpukkaani,
pidät sitä kädessäsi,
heität sillä leipää.
Ja minä olen pelkkä korva, en muuta
Kuuntelen kun kerrot minut
kerros kerrokselta, totuus totuudelta
kunnes jäljelle ei jää enää mitään.

Milla

Asun pienessä, kauniissa
kerrostalossa.
Naapuri soittaa pianoa.
Nainen laulaa oopperalauluja.
Talvi ottaa kohta
otteen maailmasta.
Asun yksin –
pörriäinen
kulkee kädelläni.
Äsken soi 
Leonard Cohenin musiikki.
Musiikki saattaa
parantaa oloani.
Valitsen musiikin
tunnelmieni mukaan!

Jorma K.
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Apua ja tukea
Emyn kumppanien toimintaa

Asumisluotsi (Lintuvaarantie 21) avoinna ar-
kipäivinä maanantaista torstaihin klo 9-15. Asu-
misneuvontaa, palveluohjausta ja tukea. Tied. p. 
040 631 8753, tatjana.tapanainen(at)sininauha.fi 
Espoon Ankkuri, Matinkartanontie 16 B, 
(Matinkylä) diakonia-aamiainen arkisin klo 9-10 
(puuro, leipä, kahvi ja mehu) ja ruokajako ma, ke, 
pe klo 9. Suljettuna 5.-6.12. ja 22.-26.12. Espoon 
Ankkuri on tarkoitettu päihdeongelmista kärsivil-
le täysi-ikäisille, tarjolla myös ryhmätoimintaa. 
Tied. p. 010 231 3760, tiina.kaleva(at)samaria.fi.
Hyvä Arki ry, Siltakuja 3 B, tuore-elintarvik-
keita 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. Suljettu 6.12. 
ja 26.12. Ti 27.12. klo 11.30. p. 040 591 9698, 
info(at)hyva-arki.fi.
Manna-Apu ry, Terveyskuja 2 E 8 (Espoon 
keskus), p. 040 040 1114. Elintarvikkeita jaossa 
ti, to ja pe klo 10-12. Kelakortti ja kassi mukaan.
Espoonlahden seurakunta jakaa elintar-
vikkeita arkipäivisin kirkon remontin vuoksi Hel-
luntaiseurakunnan tiloissa Kipparinkatu 2. Vuo-
ronumeroiden jako alkaa klo 8.30 ja ruokajako 
klo 9.
Raitin Pysäkki, Konstaapelinkatu 1, elintarvi-
kejakelua ti ja pe klo 10-12. Kotiruokaa tarjolla 
edulliseen hintaan ke klo 12. Muina arkipäivinä 
klo 12 lounaaksi puuroa.
Seurakuntien diakonialounaat
• Suvelan kappeli (Kirstintie 24) ti ja to klo 12-

13, hinta 3€. 13.12. klo 12 joulumessu ja lou-
nas poikkeuksellisesti 5€. 10.1. alkaa taas.

• Viherlaakson kappeli (Viherkalliontie 2) tiis-
taisin klo 12-13, hinta 4€.

• Auroran kappeli (Heininiemenpolku 1) ma ja 
to klo 11-13, hinta 4€. Joulukuun viimeinen 
12.12. ja jälleen 12.1.

• Soukan kappeli (Soukankuja 3) ma, ti ja to 
klo 11-12, lipunmyynti 10.30-11.30, hinta 3€ 
13.12. saakka. Kaiken kansan joulupuuro 
Soukan kappelilla to 15.12. klo 11-17. Ruo-
kailut jatkuvat ma 9.1.2017.

• Leppävaaran kirkko (Veräjäkallionkatu 2) tiis-
taisin ja torstaisin klo 11.30-12.30, hinta 3€. 
Jatkuu 20.12. saakka ja jälleen 10.1.

• Olarin kappeli (Kuunkehrä 4) keskiviikkoi-
sin klo 11.30, hinta 2,50€. Joulutaulko alkaa 

14.12. jälkeen ja kevätkausi alkaa viikolla 2.
• Matinkappeli (Liisankuja 3) tiistaisin klo 13, 

hinta 2,50€. Joulutaulko alkaa 13.12. jälkeen 
ja kevätkausi alkaa viikolla 2.

• Tapiolan kirkko (Kirkkopolku 6) tiistaisin klo 
11.30, hinta 4€. Ei lounaita joulukuussa, jat-
kuu loppiaisen jälkeen.

• Kauklahden kappeli (Kauppamäki) ti klo 11, 
hinta 3€. Kauklahti joulupuuro ja hartaus 
10.30. Alkaa taas 13.1.

Askel kerrallaan – avoin keskusteluryhmä 
mielenterveyskuntoutujille joka toinen torstai klo 
13-14.30 (1.12., 15.12.) Olarin kappeli, Kuun-
kehrä 4, Mukana Diakoni Tanja Puhakka p. 050 
361 3357.
MieTe Vertaistukea yksinäisyyteen ja masen-
tuneisuuteen Soukan kappelilla, Soukankuja 3, 
maanantaisin klo 17-18.30. Syyskauden viimei-
nen kerta 19.12., kevätkausi alkaa 9.1. Mukana 
vertaisohjaaja. Tiedustelut diakoni Marja-Liisa 
Kiiski p. 050 375 2585.
Seurakunnan Torstaipiiri Suvelan uudella 
kappelilla (Kirstintie 24) parillisten viikkojen to klo 
15-16. Tiedustelut diakoni Anni Vanhanen p. 050 
438 0189. Syksyn viimeinen 15.12. ja kevään 
ensimmäinen 12.1.
Mieli maasta ry:n ryhmät ovat vertaistukiryh-
miä masentuneille www.mielimaastary.fi
• Raitin Pysäkillä (Konstaapelinkatu 1) joka ti 

klo 17.30-19.30. Joulutauolla 19.12.-08.01. 
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. Ryhmä joulutauolla 20.12.-
8.1. Tied. Hannele Oksanen, p. 050 500 1137.

Omaisille ja läheisille Vertaistukiryhmä 
psyykkisesti sairastuneiden omaisille kokoontuu 
tiistaisin kerran kuussa, 13.12. klo 17.30 Eedin 
yläkerrassa (Kilonkallio 7). Tiedustelut Petteri Lii-
kanen p. 050 576 8531, www.otu.fi.
Ääniä kuuleville vertaisryhmiä järjestää Suo-
men Moniääniset ry. Villa Apteekin alakerrassa 
(Pappilantie 5) ma 5.12. ja 19.12. klo 13.30-15. 
Lisätietoja: p. 040 830 9663 tai toimisto(at)moni-
aaniset.fi
Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä 
ry:n avoin vertaisryhmä Nöykkiön neuvolassa 
(Oxfotintie 8) ke 14.12. klo 18-20. www.aima.fi
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  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  mielenterve-
ysongelmia 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. Tar-
vittaessa myös informoimme viranomaisia jäsentemme tarpeista. Annamme mielellämme lisätietoa 
yhdistyksen toiminnasta. Emyn arvot ovat jäsenlähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, 
avoimuus, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus.
Yhdistyksen jäsenmaksu
vuodelle 2016 on 23€ ja kannatusjäsenmaksu on 100€. Vuonna 2017 jäsenmaksu tulee olemaan 
sama kuin vuonna 2016. Vuoden 2017 jäsenmaksuja otetaan vastaan vasta vuoden vaihduttua. 
Jäsenet saavat jäsenmaksua varten tilisiirtolomakkeen alkuvuodesta kotiin tiedotteen välissä. Jäse-
nyys 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. Käteisel-
lä jäsenmaksun voi maksaa kohtaamispaikassa Emyn ohjaajalle, joka kirjoittaa sinulle kuitin. 
Luottamus- ja toimihenkilöt
Puheenjohtaja Tomi Ojala
Varapuheenjohtaja Eeva Räty
Toiminnanjohtaja  Kaj Järvisalo   p. 050 552 1049 
Toiminnanohjaaja  Tiina Pajula   p. 050 310 7987
Toiminnanohjaaja  Pirjo Heikkinen  p. 050 310 7980
Toiminnanohjaaja Virpi Uusitalo  p. 050 310 7981 
Ohjaaja  Arttu Pöyhtäri p. 050 312 5193
Järjestötyöntekijä Minna Taipale p. 050 310 7983
Järjestötyöntekijä Eeva Leinonen p. 050 310 7984
Järjestötyöntekijä Janne Törmänen p. 050 312 5192 (poissa 15.1. saakka)

www.emy.fi

Emy yhdistyksenä & 
työntekijöiden yhteystiedot

espoonmielenterveys(at)emy.fi

Työntekijöiden sähköpostiosoit-
teet: etunimi.sukunimi(at)emy.fi
vaihda: ö->o, ä->a ja (at)->@

Terassikahvio
Jorvin sairaalan psykiatria
Avoinna ma-to
klo 9.30-14.30
Viikon 51 jälkeen myös pe!

kahvikulma
Aurorakoti/

Träskändan puisto
Avoinna ti-pe

klo 10.30-14.30
sekä la-su klo 12-15

Asioimalla Emyn kahvioissa tuet Emyn työtoimintaa.
Jos haluat ryhtyä kahviomyyjäksi tai haluat pitää taidenäyttelyn kahviossa,
otathan yhteyttä Pirjo Heikkiseen p. 050 310 7980.
Kahvikulma suljettu 6.12., 24.-26.12. 31.12., 1.1. ja 6.1. 
Terassikahvio suljettu 6.12., 26.12., 30.12. ja 6.1.

TerveTuloa kahville ja Tuoreelle pullalle!
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