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Emyn kuulumisia
Vuosi 2019 lähenee loppuaan. Pysähdytäänkö kuitenkin
ensin hetkeksi?
Pysähdytään vähän muistelemaan kulunutta
vuotta. Muistatko, mitä kaikkea elämässäsi oli päällimmäisinä asioina vuoden alussa? Mitä iloja? Mitä suruja? Miltä nuo asiat tuntuvat nyt? Olitko mukana, kun Emyn uuden kohtaamispaikan nimeä pohdittiin ja uuden paikan
toimintaa ideoitiin yhdessä? Tuliko Valoemystä toimintoineen sitä mitä pitikin? Entä miltä kevääntulo sinusta tänä
vuonna tuntui? Olitko väsynyt vai saitko siitä virtaa? Mikä oli sinun mielestäsi vuoden koskettavin uutinen? Entä mitkä olivat top 3 ilon aiheet vuonna 2019? Ja vielä
viimeiseksi, mitä uutta kulunut vuosi on sinun elämääsi
tuonut?
Yhdistystoiminnan osalta vuotta summataan ennen kevätkokousta toimintakertomuksen muodossa,
mutta oman elämän tiimoilta asiaa voi pohtia vaikkapa
porukalla näin joulukuussa. Valoemyn vuonna 2019 aikana alkaneiden hyvinvoinnin teematuokioiden vuoden
viimeisellä tapaamisella pysähdytäänkin juuri tämän teeman äärelle.
Vuoden lopuksi on hyvä myös juhlia! Elämää ja
ystävyyttä on ainakin syytä juhlistaa. Joulukuussa on monenlaisia syitä kokoontua yhteen, syödä hyvin ja nauttia
pienistä hetkistä tässä ja nyt. Olen koonnut tiedotteen sivuille 9-10 kaikenlaisia kivoja tekemisiä ja monia syitä kokoontua yhteen.
Tätä kirjoittaessani on vielä marraskuu. Emyn kevätkauden ryhmäkalenteri on parhaillaan valmistumassa ja moni asia on vielä sopimatta. Uuden, ja ties kuinka
mittavan ja innostavia juttuja sisältävän,
ryhmäkalenterin saat
valmiina, kunhan uuden vuoden tammikuun aika on.
P.S. Muistathan, että olet tervetullut
Emyyn!

Hyvää joulua
toivotellen,
Tiina :)
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Hyvää joulua
ja onnea vuoteen 2020!
Emy on avoinna joulunakin,
joten yksin ei tarvitse jäädä. Joulukuun
menoja löydät sivuilta 9-10.
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Emyn kuukausikokous
Joulukuun kokous on lauantaina
14.12. klo 13 Meriemyssä. Kokouksessa suunnitellaan yhdistyksen
toimintaa. Käymme läpi retkitoiveita ja muita aloitteita. Kokous on
avoin kaikille. Aloitteita ja ideoita
voi esittää kohtaamispaikan aloitelaatikoiden tai emy.fi sivujen kautta,
mutta kannattaa tulla itse mukaan
kertomaan lisää omasta ehdotuksesta! Kaikukorttiryhmän tapaaminen on jälleen tammikuussa.

Emyn pikkujoulut
Emyn pikkujouluja vietetään Espoon keskuksen VPK-talolla (Itäinen Jokitie) sunnuntaina 1.12. klo
12-15. Tule mukaan nauttimaan
puurosta, osallistumaan arpajaisiin,
laulamaan joululauluja, katsomaan
teatteriryhmän impro-esitystä ja
jakamaan kivaa joulutunnelmaa.
Ohjelmassa myös perinteinen lahjojenvaihto, tuo siis omasi lahjasäkkiin jos haluat! Jos haluat auttaa järjestelyissä, ota yhteyttä Arttuun p.
050 312 5193.

Haluatko mukaan
kaveriporukkaan?
Yhdistämme ihmisiä 3-4 henkilön
kaveriporukoihin. Ajatuksena vähentää yksinäisyyttä eli tavata ja
tutustua, jutella vaikkapa kahvikupposen äärellä. Vertaiskaverit
toimivat toisilleen vapaaehtoisena matalan kynnyksen vertaistukena. Ilmoittaudu Virpille p. 050 310
7981.

Emyn joululounas
Emyn perinteinen joululounas tarjoillaan kohtaamispaikka Lilla Karyllissa perjantaina 13.12. Joululounas on maksuton ja lämpimästi
tervetulleita ovat Emyn jäsenet tai
muuten toiminnan piirissä olevat henkilöt. Ilmoittaudu lounaalle viimeistään 12.12. Meriemyssä, Lilla Karyllissa tai Valoemyssä.

Ilmoittautuessasi saat kutsukortin.
Ota kutsukortti mukaan lounaalle saapuessasi. Lounasta tarjotaan
ainakin kahdessa eri kattauksessa,
klo 11.30 ja klo 13. Saavuthan lounaalle oman kattauksesi kellonaikaan. Jos sinulla on kysyttävää, ota
yhteyttä Tiiaan p. 050 310 7986.

Ajankohtaisia

ihmisen kykyä selviytyä arjessa. Se on
voimavara, joka mahdollistaa monia
asioita elämässä. Hyvää mielenterveyttä ovat myös kyky luovuuteen ja läheisiin ihmissuhteisiin. Kurssi ei sovellu
akuutissa kriisissä olevalle.
Koulutus on maksuton. Sisältää
Jouluaatto Meriemyssä
aamukahvin ja kevyen keittolounaan.
Jouluaattoa vietetään Meriemyssä Hae mukaan 27.12. mennessä: virpi.
24.12. klo 11.30 alkaen. Ohjelmas- guttorm(at)emy.fi tai p. 050 310 7981.
sa on yhdessä oloa ja herkuttelua.
Ilmoittauduthan mukaan viimeisRetki Ateneumiin 14.1.2020
tään 23.12. Meriemyn ilmoitustaulun listalle tai puhelimitse 09 863 Retkikohteena oleva ajankohtainen
näyttely kertoo, kuinka Helene Schjerf2031.
beckistä tuli Helene – kuinka lahjakkaasta oppilaasta kasvoi yksi historiUudenvuoden pippalot
amme vaikuttavimmista taiteilijoista.
Lilla Karyllissa
Kokoontuminen retken yhteislähtöä
Uuttavuotta juhlitaan Lilla Karyllis- varten Lilla Karylliin klo 12.45. Retki on
sa tiistaina 31.12. klo 12-15. Tar- osallistujille maksuton. Tervetuloa!
jolla mukavaa yhdessäoloa, herkkuja, yllätysohjelmaa ja karaokea.

Emyn talvileiri 10.2.-14.2.2020

Liity mukaan Emyn 		
Google-kalenteriin

Emyn jäsenille suunnattu talvileiri järjestetään maanantaista 10.2. perjantaihin 14.2. Espoossa, Velskolan Väentuvassa. Hakuaika leirille tulee
olemaan 2.1.-16.1.2020. Lisätiedot
ja hakeutumisohjeet saat tammikuun
EMY-tiedotteesta.

Emyllä on Google-kalenteri, johon
Emyn vapaaehtoinen kokoaa aina kuukauden menot kerrallaan.
Kalentereita on kolme Lilla Karyll,
Meriemy, Valoemy ja Emyn liikuntaryhmien oma kalenteri. Pääset
Annathan palautetta,
liittymään kalentereihin klikkaamalla Emyn kotisivujen www.emy. jaathan ajatuksiasi!
fi etusivulla olevien linkkien kautta. Keräämme palautetta ja näkemyksiä
kaikilta Emyn toimintaan osallistuneilMielenterveyden ensiapu®1 ta toiminnan kehittämisen ja raportoinnin tueksi. Kyselyn saat paperisena
-kurssi Valoemyssä
Emyn työntekijältä tai voit täyttää sen
Valoemyssä järjestetään Mielen- verkossa: https://forms.gle/PEDSxboterveyden ensiapu1 -kurssi tammi- mYM2sTLP26 tai		
kuun alussa 7.1., 8.1. ja 10.1. klo qr-koodin kautta:
10-14. Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat vaalia ja
vahvistaa omaa ja läheistensä mielenterveyttä. Mielenterveys on
terveyttä: mielen hyvää vointia ja
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Emyn kohtaamispaikat
Emyn kohtaamispaikoissa Lilla Karyllissa ja Meriemyssä on juttuseuraa ja
talkootoimintaa, edullista kahvia ja teetä, päivän lehti, tietokone ja pelejä.
Valoemyssä on paljon ryhmätoimintaa, mutta myös avoimien ovien aikoja.
Jos toivot toimintamme tarkempaa esittelyä, soitathan meille etukäteen.

					Ethän jää yksin? Tervetuloa Emyyn!

Kohtaamispaikka
Lilla Karyll

Kohtaamispaikka
Meriemy

Tervetuloa Lilla Karyllin

Tervetuloa Meriemyyn

Pappilantie 7, Espoon keskus
p. 09–859 2057

Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09–863 2031

• arkipäivisin klo 9–16.30
• avoinna vapaaehtoisvoimin useimmiten
sunnuntaisin ja toisinaan myös pyhäpäivinä
klo 12–16 (varmistathan puhelimitse)

• arkipäivisin klo 9–16.30
• avoinna vapaaehtoisvoimin
useimmiten lauantaisin ja toisinaan myös 			
pyhäpäivinä klo 12–16 (varmistathan puhelimitse)

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!

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

Talkootöitä tarjolla Lilla Karyllissa ja Meriemyssä
Lilla Karyllin talkoita pidetään maanantaista perjantaihin eli joka arkipäivä. Meriemyn talkoopäivät ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai (arkena).

Meriemyssä on ompelukone
Voit ottaa oman ompelutyön mukaasi, erivärisiä lankoja
löytyy koneen luota.

Talkoisiin osallistumista varten saavutaan paikalle ennen klo 10 aamulla ja ilmoittaudutaan talkoisiin talkoovastaavalle. Jos poikkeuksellisesti myöhästyt ja olet
tulossa talkoisiin, soitathan siitä kohtaamispaikkaan ennen kymmentä! Talkoiden aluksi jaetaan päivän talkootyöt ja sitten suunnitellaan päivän talkoolounas.

Vapaaehtoiseksi Emyn viikonvaihteisiin?
Päivystäjäjoukkoon mahtuu lisää vapaaehtoisia sekä
Meriemyyn että Lilla Karylliin. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä: Meriemyn asioissa Hannaan p. 050 310
7980 ja Lilla Karyllin asioissa Kaideen p. 050 552 1049.

Talkootyöt voivat olla esimerkiksi siivousta, ruoanlaittoa
ja Lilla Karyllissa myös pihatöitä ja toisinaan postitusta.
Kiitoksena tehdystä talkootyöstä jokainen talkoolainen
saa syödäkseen lounaan. Talkoisiin osallistumista varten
kannattaa varata aikaa klo 9.45–13.00. Tervetuloa!

Apua ja tukea älylaitteiden kanssa
Vapaaehtoinen emyläinen Bror auttaa sinua mielellään
älylaitteiden ja tietokoneen käytössä Lilla Karyllissa. Voit
varata henkilökohtaisen ajan suoraan Brorilta Lilla Karyllista tai voit tavoitella häntä soittamalla Lilla Karyllin
puhelimeen.

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!
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Kohtaamispaikka Valoemy

Hyvinvoinnin teematuokiot keskiviikkoisin

Maapallonkatu 8 E-F, Espoo. Huomaathan, että
sisäänkäynti on Maapallonkujan puolella taloa!

Tule
mukaan
paneutumaan
vaihtuvien
hyvinvointiteemojen
• 4.12. klo 13-15 teemana on myötätuntotaidot
• 11.12. klo 13-15 summataan ja kerrataan kuluneena vuonna 2019 kertyneitä muistoja ja iloja.

Valoemyn avoimet ovet ja joulutauko
•
•
•
•
•

maanantaisin klo 9-16
torstaina klo 9-14.30
perjantaina klo 9-14.30 (vielä 20.12.)
Valoemyn avoimia ovia ei järjestetä ajalla
23.12.2019-10.1.2020.
itsenäisyyspäivänä pe 6.12. Valoemy on suljettu.

Tonttujen torstai
Tule mukaan viettämään mukavaa jouluaiheista päivää Valoemyyn torstaina 19.12.2019. Ohjelma:
• klo 9-10 aamukahvit ja riisipuuron valmistus
• klo 10.30-12 riisipuuroa ja joululauluja
• klo 12-14 jouluaiheisia leipomisia Uudenmaan
Marttojen Hanna Pikkaraisen opastuksella

Avoimien ovien aikoina voit piipahtaa Valoemyyn
kahville, tapaamaan muita tai vaikka tutustumaan
Emyyn. Muina aikoina kohtaamispaikka Valoemy on
ryhmätoiminnan käytössä.

Hyvän mielen päivätanssit Valoemyssä

Tulevia tapahtumia

Torstaina 9.1.2020 klo 12-14 laitetaan jalalla koreasti Valoemyssä. Tervetuloa mukaan Valoemyn hyvän mielen päivätansseihin!

Valoemyn toiminta on avointa kaikille ja kaiken ikäisille ellei jotakin muuta mainita. Tervetuloa osallistumaan Emyn uusimman kohtaamispaikan ja ryhmätoimintatilan toimintaan!

Lankaa ja luovuutta myös joulukuussa

Mielenterveyden ensiapu®1 -kurssi

Lankaa ja luovuutta -käsityöryhmä kokoontuu Valoemyssä ennakkotiedoista poiketen myös 13.12. ja
20.12. klo 12-14. Tervetuloa mukaan!

Valoemyssä järjestetään Mielenterveyden ensiapukurssi tammikuun alussa 7.1., 8.1. ja 10.1. klo 10-14.
Kurkkaa hakuohjeet ja lisätiedot sivulta 3. Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki ennakkoon mukaan
hakeutuneet, jotka haluavat vaalia ja vahvistaa
omaa ja läheistensä mielenterveyttä.

Emyn ryhmätoiminta käynnistyy jälleen tammikuussa, useimmat ryhmät aloittavat kevätkautensa
viikolla 3. Tammikuun tiedotteen liitteenä saat Emyn
uuden ryhmäkalenterin keväälle 2020.
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Emyn ryhmätoiminta
Emyn ryhmät pitävät joulun aikaan taukoja. Kevään 2020 ryhmätoiminnan ohjelmisto julkaistaan
tammikuun alussa 2020. Samalla varmistuvat kevätkaudella 2020 kokoontuvat ryhmät.

Liikuntaa

Keskustelu- ja tukiryhmät

Jalkapalloa

Vesiliikuntaa

Porinaporukka +60-vuotiaille

Jalkapalloa pelataan
kaksi kertaa viikossa.
Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana
on hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet taidoista
riippumatta
mukaan pelaamaan! Tiedustelut Kaj
Järvisalo, p. 050 552 1049.
• Maanantaisin
Laaksolahden
hallissa maanantaisin klo 15-16
16.12. saakka. Kevätkausi alkaa
ma 13.1.2020 klo 15-16.
• Futsalia keskiviikkoisin klo
17-18 Storängens skolan salissa (Rehtorinkuja 4) 4.12. saakka.
Kevätkausi alkaa ke 8.1.

Vesijuoksua tai uintia harrastetaan
yhdessä torstaisin Keski-Espoon uimahallissa 5.12. saakka. Tapaaminen klo 16 Keski-Espoon uimahallin aulan sohvien luona. Tiedustelut
Virpiltä p. 050 310 7981.

Suomen Asumisen Apu ry järjestää Valoemyssä Porinaporukka-toimintaa tiistaisin klo 10-12 ti 17.12.
saakka. Porinaporukat ovat alueen
ikääntyneille tarkoitettuja kohtaamispaikkoja, joissa vietetään aikaa
kahvitellen, rupatellen ja ryhmän
itsensä suunnitteleman ohjelman
merkeissä. Tervetuloa mukaan!

Joogaa
Emyn järjestämä jooga on lempeää ja kaikille sopivaa. Joogaa varten pue yllesi mukavat ja joustavat vaatteet. Ota mukaan pyyhe tai
ohut viltti. Muistathan olla syömättä
ja juomatta puoli tuntia ennen ja jälkeen joogan.
• Maanantaisin Lagstads skolan
salissa (Espoonkatu 7) klo 17-18,
2.12. saakka.
• Perjantain
jooga
on
joulutauolla.

Joulutauolla olevat
liikuntaryhmät
Ryhmät käynnistyvät jälleen kevääksi. Lisätiedot saat tammikuun
tiedotteesta tai tammikuussa emy.
fi/ryhmätoiminta.
• sähly
• keilaus
• kävelylenkkiryhmä
• kuntosali
• painonhallinta
• tuolijumppa
• sulkapallo

Keskusteluryhmä
kaksisuuntaista
mielialahäiriötä sairastaville
Kokoontuu luottamuksellisesti keskinäisen vertaistuen ja keskustelun äärelle Lilla Karylliin parillisten
viikkojen tiistaisin klo 18-19.30.
Kokoontumiset ajalla 3.9.-10.12. Tervetuloa mukaan!

Keskusteleva teehetki
Kokoonnumme Lilla Karylliin keskiviikkona 11.12. klo 16.30-18.
Tervetuloa
mukaan
avoimeen
keskusteluryhmään!

Hyvinvoinnin teematuokio
Keskiviikkoisin klo 13-15 (ajalla
11.9.-11.12.2019). Tuokiot ovat avoimia kaikille, joten tule mukaan silloin, kun sinulle sopii!
• 4.12. klo 13-15 teemana on
myötätuntotaidot
• 11.12. klo 13-15 summataan
ja kerrataan kuluneena vuonna
2019 kertyneitä muistoja ja iloja.

Itämaista tanssia
Itämaista tanssia tanssitaan naisten kesken Lagstadin koulun salissa tiistaisin klo 18-19 (viikoittain
3.12.2019 saakka).
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Tukiryhmä masentuneille

Kuvataideryhmiä kaikille

Askartelupaja

Tukiryhmä masentuneille on keskustelua, tukea ja selviytymiskeinojen jakamista. Ryhmä kokoontuu
Lilla Karyllissa parittomien viikkojen torstaisin klo 17-18.30 ajalla
26.9.-19.12.2019.
Ryhmää ohjaavat vertaisohjaaja Maaret ja psykoterapiaopiskelija Asta. Osallistujilta edellytetään
luottamuksellisuutta, tervetuloa!

Emyn kuvataideryhmät ovat avoimia kaikille eikä taitovaatimuksia
ole, tervetuloa mukaan löytämään
kuvataiteen ja värien ilo!
• Sielun maisemien
maalarit kokoontuvat Lilla Karylliin joka maanantai klo 17-19,
16.12. saakka.
• Ilon maalarit kokoontuvat joka tiistai Meriemyyn klo 16.3018.30, 17.12. saakka.

Askartelupaja järjestetään Villa Apteekin (Pappilantie 5) yläkerrassa
keskiviikkoisin klo 13-15 (viikoittain 4.12.2019 saakka). Askartelua
eri teemoista ja materiaaleista.
Mukana Sonja ja Paula, tervetuloa!

Leivotaan yhdessä

Toimintaryhmä Lilla Karyll

Leivotaan yhdessä Meriemyssä tiistaisin klo 10-12. Tule mukaan! Leivontaryhmä kokoontuu viikoittain
ajalla 3.9.-17.12.2019.

Kaikille avoin toiminnallinen ryhmä
kokoontuu Lilla Karyllissa torstaisin
klo 13.30. Ryhmässä on vaihtelevaa
tekemistä, ja samalla voimme tutustua toisiimme. Yhteistyössä Emy ja
HYKS Jorvin alueen psykiatria. Toimintaryhmän syyskuun teemat:
• 5.12. Joululahjapaja
• 12.12. Kokataan Uudenmaan
Marttojen kotitalousneuvojan
opastuksella jouluteemalla.

Omaisille ja läheisille

Emy ja Espoonlahden seurakunta järjestävät Lilla Karyllissa torstaina 12.12. klo 17.30 Espoon omaisryhmien yhteisen illan. Omaiset
tervetuloa!

Meren ja taivaan välillä diakonin ohjaama ryhmä
Tervetuloa keskustelemaan kaikesta maan ja taivaan välillä Espoonlahden seurakunnan diakonin Liisa
Pohjosen ohjauksella parittomien
viikkojen torstaisin (5.12., 19.12.
ja 2.1.) klo 14-15.30 Meriemyssä.
Tervetuloa!

Joulutauolla olevat keskusteluja tukiryhmät
Ryhmät käynnistyvät jälleen kevääksi. Lisätiedot saat tammikuun
tiedotteesta tai tammikuussa emy.
fi/ryhmätoiminta.
• Tukiryhmä ahdistuneille
• Savuton tulevaisuus?
• +50-vuotiaiden Suomeen muuttaneiden kotoutumista tukeva
ryhmä

Harrastuksia ja tekemistä
Lankaa ja luovuutta
Tervetuloa luomaan erilaisia käsitöitä erityisesti langasta, narusta ja kuteista! Ryhmä on kaikille avoin eikä
taitovaatimuksia ole. joulukuussa
perjantaina 13.12. ja 20.12. klo
12-14 Valoemyn neukkarissa, tule!

Teatteriryhmä
Emyn teatteriryhmä kokoontuu tiistaisin klo 12-13.30 ESKOn salissa
(Pappilantie 2). Ryhmässä harjoitellaan ilmaisutaitoa ja näyttelemistä
teatterikoulun opettajan ohjauksessa 17.12. saakka. Ilmoittaudu mukaan ryhmään Hannan kautta p. 050
310 7980.

Englanniksi keskustelua
Englannin kielen keskusteluryhmä
kokoontuu treenaamaan kielitaitoa
mukavassa porukassa. Kokoontumiset Valoemyssä parittomien viikkojen tiistaisin klo 17.30-18.30 ajalla
24.9.-3.12.2019. Mukana Marla.

Herkkuja hävikistä
Tuppaavatko juurekset jäämään
jääkaapin nurkkaan ja leipää lentämään biojätteeseen? Tule hävikkiruokaryhmään ideoimaan ja tekemään helppoja, mutta herkullisia
ruokia! Kokoonnumme keskiviikkoisin Valoemyssä klo 10-13. Tervetuloa mukaan, ryhmä on avoin kaikille! Viikoittain 4.12.2019 saakka.
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Älylaitteet haltuun
Torstaisin klo 10-11 on Valoemyssä tarjolla apua ja neuvoja älylaitteiden käyttämiseen. Ryhmä kokoontuu joka viikko 5.9.-5.12.2019.

Joulutauolla olevat
harrastusryhmät
Ryhmät käynnistyvät jälleen kevääksi. Lisätiedot saat tammikuun
tiedotteesta tai tammikuussa emy.
fi/ryhmätoiminta.
• Meriemyn toimintaryhmä
• Kaikukorttiryhmä
• Musiikkiraati & yhteislaulua
• Bänditaitoryhmä
• Levyraati

Emy kutsuu mukaan
Etkö ole vielä mukana Emyn
toiminnassa?
Tule etsimään uutta sisältöä
elämääsi tai kannusta yksinäinen läheisesi ottamaan meihin yhteyttä.
Tavataan ja mietitään yhdessä, miten helpottaa yksinäisyyttä ja saada
päiviin sisältöä. Järjestämme myös
ystäväryhmätoimintaa Espoossa.
Ota yhteyttä ja tule tutustumaan! Virpi Guttorm p. 050 310 7981
tai virpi.guttorm(at)emy.fi

Runot

Otathan ensin yhteyttä! Osa ystäväryhmistä on täynnä ja
tutustumiselle on hyvä varata riittävästi aikaa etukäteen!

Ystäväryhmät syyskaudella 2019
•
•

•
•

•

Ystäväryhmä me-talolla maanantaisin
klo 10-11.45, 2.9.-9.12.2019.
Monikulttuurinen naisten ryhmä maanantaisin Valoemyn neukkarissa klo 1214, 2.9.-9.12.2019.
Ystäväryhmä Kylämajassa maanantaisin
klo 14-15.30, 2.9.-9.12.2019.
Ystäväryhmä Raitin Pysäkillä parittomien viikkojen maanantaisin klo 15-17,
9.9.-2.12.2019.
Ystäväryhmä Unelman kammarissa keskiviikkoisin klo 15-17.

Joulun aikaan

Joulu

joulun aikaan
istun reessä
Joulun taikaan
kuuluu joulutunnelma

joululahjat avataan
vanhat tutut ja ystävät tavataan
joulumielellä halataan
iloisiin muistoihin palataan.
Ruokaa maukasta tarjoillaan
joululauluja lauletaan.
Joulutunnelmasta nautitaan,
hyvää mieltä jaetaan.

Keittiössä tuoksuu kinkku,
uunissa taatelikakku
äidin kiireet
uusitaan jouluperinteet
Joulukuusen koristelu
kynttilät ja joulupallot
meillä alkaa
kuusen oksiin ripustelu
Pakkanen paukkuu
tuuli ulkona vinkuu
Kodin lämmössä mukava olla
Muistan lyhteet
ja lintulaudan jyvät,
ikkunasta näkyy
lintulaudan vieraat.
Vieraina joulupukki ja tontut
jaetaan lahjat ja juodaan glögit
Anne

Emylle: Tuula Viljasalo
Joululaulu

Mene pois
sinä
joka minusta olisi
voinut tulla.
Käy sisään
minä
joka olen juuri nyt.
Ja ota avaimet käteen.

Lähti innoissaan joulukuusen,
kuusen hankintaan.
Latva saapi tähtösen,
oksat kaikki,
tiedän sen,
paljon kynttilöitä.
Kun on valmis kuusi kultainen,
rynnistääpi lapset huoneeseen.
Ken on tuonne tullutkaan
joululahjat pussissaam
Vanha joulupukki!
Emylle: Tuula Viljasalo
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Tristan Selin

Emyn taidemuseoretkellä Tuusulassa
Teimme Emystä taannoin lokakuussa taidemuseoretken Tuusulaan.
Kun oli kerran minullakin tilaisuus
käydä Tuusulassa, päätin mennä
mukaan. Kertoilen tässä lähemmin
retkestämme.
Tiistaina 22.10. oli aika harmaa, muttei sateinen päivä. Lähdimme Emystä pikkubussilla kohti
Tuusulaa. Meitä oli kaikkiaan mukana viitisentoista ihmistä ohjaajat
mukaan luettuna. Kohta tulimmekin Tuusulaan, jossa en ole aikaisemmin käynyt. Tullessamme Tuusulan Rantatielle, kuskimme kertoili
Tuusulanjärven taiteilijayhteisöstä. Täälläpäin oli asustellut maamme eturivin taiteilijoita kuten Ahot,
Järnefeltit, Aleksis Kivi ja moni muu.
Kohta saavuimme Lottamuseolle
Syvärannan tilalle.
Lottamuseo toimii Lotta
Svärdin säätiön ylläpitämänä edustavassa puutalossa. Näyttelyssä lottahistoriasta kertoivat lottapuvut,
ansiomerkit, valokuvat ynnä muu
rekvisiitta. Äänitallenteet lottien
kertomina toivat katselijan askeleen lähemmäksi sota-aikaa. Lotat
olivat toimineet sodan aikana paitsi
huolto- ja lääkintätehtävissä myös
ilma- ja merivalvonnassa. Varsin selväksi toki tuli, että maatamme puolustivat vaikeina aikoina sekä miehet että naiset. Kaikkia tarvittiin.
Syötyämme Lottakanttiinissa retkeen kuuluvan lounaan, ja
matkamuistoja hankittuamme, jatkoimme matkaamme edelleen Halosenniemeen. Halosenniemi oli
taidemaalari Pekka Halosen ateljee ja koti, joka sijaitsi lyhyen matkan päässä niemellä Tuusulanjärven rannalla. Ulkoapäin talo oli kuin

Kesäinen valokuva Halosenniemen ateljekodista. Kuva: Antti Kallio.

korkea ja jyhkeä hirsilinna. Sisään
tullessamme opas ojensi meille talosta ja sen teoksista kertovat esitteet. Kierros alkoi.
Taiteilijakodissa oli katto
korkealla, ja vanhanaikainen tunnelma. Seinillä roikkui lukuisia taideteoksia joita sai katsoa, ei kuvata.
Korkean ikkunan edessä oli aikanaan maalattu musiikkiakin kuunnellen. Halosen tauluista löysin ainakin värikkyyttä, muodokkuutta
ja monipuolisuutta. Kesäiset taulut
olivat värikkäitä ja talviset luontevan valkeita. Rakennusta ympäröivät punahonkahirret, ja se sijoittuu
iältään lähelle Lilla Karyllin taloa.
Olin oikeasti otettu taideteoksista,
mutta näin liikaakin kerralla. Opasta olisin halunnut kuulla lisää.
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Ostin vielä puodista Halosenniemen taiteilijakodista kertovan kirjasen huokealla. Paluumatkalla vieritsemme vilahti muun
muassa Sibeliusten Ainola. Paluumatkamme kulki Tuusulanjärven
länsirantaa Järvenpään kautta. Kuski valaisi meitä tiedoillaan lähitienoista matkalla kotiin. Tällainen oli
päivämme kulttuurin ja historian
keskellä Tuusulassa.
Kulttuuriterveisin, Lassi

Seuraava Emyn taidepainotteinen retki tehdään tammikuussa Ateneumiin. Tulisitko sinäkin mukaan? Lisätiedot
retkestä sivulta 3.

Joulunaika Emyssä
Sunnuntaina 1.12. klo 12-15 Emyn pikkujoulut
Espoon VPK-talolla, tip - tap - tule!
Maanantaina 2.12. muistathan noutaa
kutsukortin Emyn joululounaalle
Ryhmien viimeiset kokoontumiskerrat ennen joulutaukoa osuvat viikoille
48-50. Tarkistathan omien ryhmiesi aikataulut!

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Perjantaina 6.12. Emyn kohtaamispaikat ovat avoinna klo 12-16, mikäli vapaaehtoisia riittää. Aukiolo varmistuu ilmoitustaululta/kotisivivuilta/soittamalla.
Joululounas valmistetaan talkoovoimin. Tulisitko avuksi?
Maanantaina 9.12. klo 10 valmistetaan
porkkanalaatikkoa Lilla Karyllissa
Tiistaina 10.12. klo 10 valmistetaan
perunalaatikkoa Lilla Karyllissa
Keskiviikkona 11.12. klo 10 valmistetaan
lanttulaatikkoa Lilla Karyllissa
Torstaina 12.12. viimeistellään
valmistelut ja tupa juhlakuntoon.

Tervetuloa

yhteiselle joululounaalle
Lilla Karyllin
tunnelmalliseen tupaan
perjantaina 13.12.2019.
Otathan oman kutsukorttisi
mukaan ja saavuthan paikalle
oman kattauksesi kellonaikaan.
Lisää kutsukäytännöstä sivulta 3.
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Torstaina 19.12. klo 9-14.30 tonttuillaan Valoemyssä. Keitetään ja
syödään puuroa, leivotaan joululeivonnaisia ja tunnelmoidaan joululauluin.
Tule mukaan!
Maanantaina 23.12. klo 10 pidetään ihan tavalliset
talkoot ja kohtaamispaikan arkipäivä kutsuu mukaan.
Emyn kohtaamispaikoista Lilla Karyll ja Meriemy ovat
avoinna aina arkipäivisin ympäri vuoden klo 9-16.30.
Valoemy on joulutauolla ajalla 23.12.2019-10.1.2020.
Ti 31.12. klo 12-15
kokoonnutaan Lilla Karylliin
juhlistamaan tulevaa vuotta 2020!

Emy on avoinna, tervetuloa!
Ti 24.12. klo 11.30
jouluaatonviettoa ja joulupöydän
kylmiä herkkuja on tarjolla Meriemyssä (ilmoittauduthan mukaan p. 09 863
2031, viimeistään 23.12.).
Ke 25.12. joulupäivänä
Lilla Karyll on avoinna klo 12-16
To 26.12. Tapanina kahvitellaan
Villa Apteekissa
(Pappilantie 5) klo 13-16
Pe 27.12. on arkipäivä ja talkoopäivä.
Lilla Karyll ja Meriemy
ovat avoinna klo 9-16.30

Hyvää uutta vuotta!

1.1.2020 Lilla Karyll ja Meriemy ovat
avoinna, jos vapaaehtoisia riittää.
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Emyn yhteistyökumppaneiden toimintaa
Ruoka-apua arkeen

Tietoa ja tukea verkosta

Espoon Ankkuri

www.mielenterveystalo.fi

Matinkartanontie 16 B, (Matinkylä)

Tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita,
oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja.

p. 010 231 3760 , tiina.kaleva(at)samaria.fi

•
•

diakonia-aamiainen arkisin klo 9–10 (puuro, leipä,
kahvi ja mehu)
Espoon Ankkuri on tarkoitettu erilaisista päihdeongelmista kärsiville täysi-ikäisille, tarjolla myös

www.terveyskyla.fi/vertaistalo

Konkreettisia vinkkejä ja yhteystietoja
potilasyhdistysten vertaistukipalveluihin,
kokemustarinoita sekä vertaisvideoita.

ryhmätoimintaa.

www.uusimaalaiset.fi

Tutustu yhteisöihin ja yhdistyksiin,
löydä tukea, tekemistä ja tapahtumia.

Manna-Apu ry

Terveyskuja 2 E 8 (Espoon keskus),

Ryhmätoimintaa seurakunnissa

p. 040 040 1114

•
•

elintarvikkeita jaossa ma, ke ja pe klo 11.30 alkaen.
Kelakortti ja oma kassi mukaan.
Muutto marraskuussa uusiin tiloihin voi vaikuttaa
toimintaan. Tiedustelut Manna-avusta.

Seurakunnan kohtaamispaikka Tule keskustelemaan
kahvikupin äärelle torstaisin klo 12.30–14 Tapiolan
kirkon olohuoneeseen. Kohtaamispaikassa
mukana diakonissa Sanna Pihlaja p. 050 452 2874.
Kohtaamispaikka on tarkoitettu kaiken ikäisille.

Espoonlahden seurakunta

Espoonlahden kirkko (Kipparinkatu 8)
• elintarvikejakelu ma, ke ja pe klo 9 Espoonlahden
kirkko (Kipparinkatu 8), vuoronumerot arvotaan klo
8.40.

Torstaiturinat on avoin keskusteluryhmä
mielenterveyden tueksi parillisten viikkojen torstaisin
klo 13-14.30 Espoonlahden kirkolla. Mukana Liisa
Pohjonen p 040 547 1848.

Hyvä Arki ry

Siltakuja 3 B
p. 040 591 9698, info(at)hyva-arki.fi

•
•

Meren ja taivaan välillä -ryhmän tiedot sivulta 9.

kaupoista saatavia elintarvikkeita jaossa ma, ke ja
pe klo 11.30 alkaen niin kauan kuin tavaraa riittää
Aamiaista ma-pe klo 8-9. Seisova pöytä sisältää
kahvia, teetä, aamupuuron, mehua, valmiita juustoja kinkkuleipiä, kakkua, pullaa, hedelmiä ym. Aamupalan tarjoilut vaihtuvat päivittäin. Aamupalan
hinta on 2 euroa (asunnottomille ilmainen).

Lisätietoa: www.espoonseurakunnat.fi

Via Dia

Via Dia jakaa ruokaa osoitteessa Muurarinkuja 1 Leppävaarassa. Jakopäivät ja -ajat kannattaa tarkistaa internetistä tai Facebookista.

Espoon me-talo
Espoon me-talo Terveyskuja 2 B
p. 044 736 6114, johanna.vakkuri(at)nicehearts.com
Toimintaa lapsille, nuorille ja perheille. Katso kuukausiohjelma facebook-sivuilta: me-talo Espoo tai poikkea
hakemassa paperinen versio talolta.
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Diakonia- ja kappelilounaat

Muita vertaistukitoimijoita Espoossa
Äidit irti synnytysmasennuksesta
Vertaistukea synnytyksen jälkeiseen masennukseen.
Lisätiedot: https://aima.fi/

Diakonia- ja kappelilounaat ovat tarjolla ihmisille,
joilla on taloudellisia vaikeuksia tai jotka kaipaavat
ruokaseuraa. Diakoniatyöntekijä on tavattavissa
lounaan yhteydessä.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mieli maasta ry
Vertaistukiryhmiä masentuneille.
Lisätiedot: www.mielimaastary.fi

Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, ma ja to klo 1113, 5€
Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, ti ja to klo
11.30-12.30, 3€
Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, ti klo 11.30-13,
4€
Suvelan kappeli, Kirstintie 24, ti klo 12-13, alussa
hartaus, 3€
Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti klo 12-13
alussa hartaus, 4€
Matinkappeli, Liisankuja 3, ti klo 13-14, 3€
Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, to klo 13-14, 3€
Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, ti klo 12.15, 5€
Soukan kappeli, Soukankuja 3, ti klo 11-12, 3€
Espoonlahden kirkko, Kipparinkuja 8, ma ja to klo
12-13, 3€. Tiistaisin klo 9-10 maksuton aamupala.

Suomen Moniääniset ry
Mielen sisäisistä äänistä puhuminen on tärkeä askel
kohti tasapainoisempaa elämää äänien kanssa. Vertaistukiryhmässä on mahdollisuus jakaa äänikokemuksia
hyväksyvässä, luottamuksellisessa ilmapiirissä. Tiedustelut p. 040 830 9663 tai toimisto(at)moniaaniset.fi
Syömishäiriöliiton alueyhdistys Etelän SYLI
Järjestää vertaistoimintaa www.etelansyli.fi
Edistia/toimintakeskus Oodi
edistia.fi/kurssitoiminnan-kalenteri/
Surunauha ry
Vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille tarjoaa
https://surunauha.net/helsinki/ (mm. avoin vertaistukiryhmä Sellon kirjastossa).

Tiedustelethan joulutauot suoraan seurakunnilta!

Asukastalo
Kylämaja

Kohtaamispaikka
Raitin pysäkki

Matinkatu 7, Matinkylä
p. 050 430 3112

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09–510 2792

Avoinna

Avoinna
•
•

•
•
•
•

ma-pe klo 9-16
suljettuna eli joulutauolla: 16.1.2019-7.1.2020

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 Emy.
Kylämajassa on avoin olohuone, edullista kahvia
ja monenlaista ryhmätoimintaa. Kylämajassa myös on
ompelukone ja kangaspuut. Ompelua varten kannattaa
varata mukaan omat langat ja kangaspuiden käyttämisestä peritään pieni loimimaksu.

Arkisin klo 10-14
Perinteiset joulumyyjäiset ma 16.12. klo 12 – 15
Kauneimmat joululaulut to 19.12. klo 13
Tapaninpäivän kahvila 26.12. klo 13 – 15

Edullista puuroa on tarjoilla maanantaisin ja perjantaisin klo 12, lounas keskiviikkoisin klo 12. Kahvipöytä on
katettuna koko aukioloajan.
Elintarvikejakelu perjantaisin klo 10, vuoronumeroiden
jako klo 9.45 alkaen.
Raitin Pysäkki on kohtaamis- ja kahvittelupaikka kaikille.
Raitin Pysäkin toiminnasta vastaavat yhteistyössä Punaisen Ristin Kehä-Espoon osasto, Espoon kaupunki, Leppävaaran seurakunta ja EMY ry.

kylamaja.fi & facebook.com/kylamaja
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Nuori aikuinen, tuu messiin!
Kehitämme Emyssä osallistujien näköistä toimintaa 18–32-vuotiaille nuorille aikuisille.
Ryhmistä ja hankkeen toiminnasta saat lisätietoja työntekijöiltä, ota rohkeasti yhteyttä!
arttu.poyhtari(at)emy.fi p. 050 312 5193 ja neeni.luukkonen@emy.fi p. 050 310 7982.
Molemmat tavoitat osoitteesta messissa@emy.fi Tuu messiin!

Tuu messiin!
-pikkujoulut

Olotila
Olotilassa voit muun muassa hengailla, jutella, pelata jotain tai inspiroitua jostain ihan uudesta. Olotila
soveltuu myös vaikka omien kouluprokkiksien tekoon, lukemiseen,
kirjoittamiseen – tai ihan vaan olemiseen. Olotila torstaisin ja perjantaisin klo 15-18 Valoemyssä 20.12.
saakka, ei 6.12. Tuu messiin ottamaan Olotila omaksesi!

Valoemyssä 20.12. klo 15-20
Tarjolla glögiä, torttuja, piparkakkuja,
erilaisia perinteisiä ja uudenlaisia
joululauluja (joku puhui jotain ukulelestä), kivaa
porukkaa/tekemistä ja hyvää fiilistä!

Taideryhmä
Tiistaisin klo 16.30-18.30 Espoon
me-talolla (Terveyskuja 2 B, ajalla 13.8.-17.12. Tule mukaan taiteilemaan rennossa ilmapiirissä. Ryhmässä voi piirtää tai maalata joko
kuukausittain vaihtuvan teeman
mukaisia juttuja, tai sitten ihan mitä mieleen juolahtaa. Voit myös tulla
vain hengailemaan! Vetäjänä Titta.

Kuntosaliryhmä

Kokoontuu Leppävaaran urheiluhallissa (Veräjäpellonkatu 6) keskiviikkoisin klo 16–17 ajalla 21.8.-18.12. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Arttu
p. 050 312 5193 tai arttu.poyhtari(at)
emy.fi.

Mukaan kamuryhmään!
Kamuryhmät ovat 18–32-vuotiaille tarkoitettuja ryhmiä, joissa tutustutaan uusiin ihmisiin yhteisen
tekemisen merkeissä. Jokaisesta kamuryhmästä muotoutuu osallistujiensa näköinen. Kamuryhmä kokoontuu tällä hetkellä Valoemyssä
joka keskiviikko klo 17.30-19, 18.12.

Tuu messiin ja tuo kaverikin!
ps. joululaulut eivät pakollisia!

saakka. Kysy lisää Artulta ja tuu messiin! Voit myös ehdottaa kamuryhmän perustamista omalle alueellesi!

Peliryhmä
Peliryhmässä voit pelailla meidän
pelejä tai tuoda omia. Peliryhmässä
on joskus useitakin eri pelejä käynnissä ja aikaa on pitkienkin pelien
pelaamiseen. Tuu messiin! Voit myös
tulla vaikka maalaamaan omia figujasi. Lautapeliryhmä on perjantaisin Valoemyssä, Olarissa, kello 15-18
(Olotilan yhteydessä).

Roolipeliryhmä
Oletko kiinnostunut roolipeleistä?
Ota yhteyttä! Uusia peliporukoita
käynnistetään sitä mukaa kun kiinnostuneita löytyy. Valoemyssä
maanantaisin klo 14-16, 16.12.
saakka. Lisätiedot Artulta.
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Opiskeletko Aalto-yliopistossa?
Tuu messiin uuteen ryhmään! Pelataanko-ryhmä aloittaa lokakuun lopulla ja on tarkoitettu Aallon opiskelijoille. Kiinnostuneet ja lisätietoja
kaipailevat voivat olla yhteydessä
Arttuun, soittamalla tai whatsapilla,
tai meilaamalla messissa(at)emy.fi

Uusi keskustelullinen
vertaistukiryhmä Dive
aloittaa Valoemyssä tammikuussa.
Ryhmässä on tarkoitus keskustella
luottamuksellisesti arjen haasteista,
vertaistukea ja työkaluja selviytymiseen jakaen. Tuu messiin!

Yhdistys ja 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. Arvomme ovat jäsenlähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja
toiminnallisuus. Kuka tahansa voi liittyä Emyn jäseneksi tai kannatusjäseneksi!
Yhdistyksen jäsenyys
Vuodelle 2019 jäsenmaksu on 23 € ja kannatusjäsenmaksu on 100 €. Jäsenmaksu kattaa aina yhden kalenterivuoden kerrallaan. Jäsenet saavat EMY-tiedotteen postitse kotiin. Emyn jäsenet ovat myös Mielenterveyden keskusliiton jäseniä. Vuoden 2020 jäsenmaksuja otetaan vastaan vuoden vaihduttua. Jäsenet saavat alkuvuodesta jäsenmaksulaskut kukin omalla viitenumerollaan tiedotteen liitteenä. Vuoden alusta on oiva aika liittyä, jos et vielä
ole Emyn jäsen!
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 voit asioida Emyn työntekijöiden kautta.

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

Tomi Ojala
Kaj Järvisalo 		
Tiina Pajula 		
Virpi Guttorm		
Hanna Hed
Arttu Pöyhtäri		
Neeni Luukkonen
Saara Arkimo		
Eeva Leinonen		
Minna Kettunen
Tiia Hachad		
Kari Vironen		
Jouni Laakkonen

www.emy.fi
espoonmielenterveys(at)emy.fi
sosiaalinen media: @emyespoo
p. 050 552 1049		
p. 050 310 7987		
p. 050 310 7981		
p. 050 310 7980		
p. 050 312 5193		
p. 050 310 7982		
p. 050 312 5192
p. 050 310 7984		
p. 050 310 7983		
p. 050 310 7986		
p. 050 367 2676		

kaj.jarvisalo(at)emy.fi
tiina.pajula(at)emy.fi
virpi.guttorm(at)emy.fi
hanna.hed(at)emy.fi
arttu.poyhtari(at)emy.fi
neeni.luukkonen@emy.fi
saara.arkimo(at)emy.fi
eeva.leinonen(at)emy.fi
minna.kettunen(at)emy.fi
tiia.hachad(at)emy.fi
kari.vironen(at)emy.fi

Kaikukortti on kortti, jolla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja
kurssipaikkoja Kaikukortti-verkostojen kulttuurikohteisiin. Kaikukortti
on henkilökohtainen eikä se maksa mitään.
Voit saada Kaikukortin, jos käytät asiakkaana palveluita sellaiselta sosiaali- ja terveysalan toimijalta, joka on mukana Kaikukortti-toiminnassa (Emy ry) ja olet tiukassa rahatilanteessa etkä voi siitä syystä hankkia pääsylippuja tai
kurssipaikkoja ja olet vähintään 16-vuotias. Taloudellisesti tiukilla eläville Emyn toimintaan osallistuville Kaikukortteja myöntää Saara Arkimo p. 050 312 5192.

Kaikukortin menotärppejä: emy.fi
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