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Emyn kuulumisia
Elokuun pimenevät illat ja vielä kesäiset päivät ovat
monen mielestä vuoden parasta aikaa. Marjat ja
sienet odottavat lisääntyvissä määrin poimijoitaan
metsissä. Kotimaiset kasvikset ovat kaupan hyllyllä
runsaina ja kohtuuhintaisina. Kaupunki herää jälleen eloon heinäkuun lomailijoiden ja mökkeilijöiden palatessa vähitellen normaaliin arkirytmiinsä.
Emyssä on elokuussa kaikki kolme Emyn
omaa kohtaamispaikkaa jälleen avoinna. Valoemyssä on syyskauden ensimmäiset avoimet
ovet ensimmäisenä elokuun maanantaina. Kurkkaa Valoemyn ohjelmisto tarkemmin sivulta 5. Lilla
Karyll ja Meriemy jatkavat tuttuja aukioloaikojaan
nyt ja jatkossa (niistä tarkemmin sivulta 4, etenkin te Emyyn aina tervetulleet uudet osallistujat
huomio).
Ryhmätoiminnan osalta elokuu on vielä ainakin osittain kesäaikataulujen muokkaamaa.
Omien ryhmien ja omien kiinnostuksien mukaan
silmäillen kannattaakin tarkistaa sivut 6-7. Ryhmätoiminnan syyskauden kokoava kalenteri on juuri
tekeillä, ja se julkaistaan syyskuun tiedotteen liitteenä. Elokuun alkupuolella, esimerkiksi kuukausikokouksessa, onkin vielä mahdollisuus vaikuttaa syyskauden ohjelmaan, ja perustaa vaikka vielä
uusi vapaaehtoispanoksella toimiva ja vertaistukeen pohjautuva ryhmä itsen ja muiden iloksi.
Silmäilethän muutenkin tiedotteen taas
tarkoin läpi, ettei odottamaasi mukavaa mene ohi suun.
Ainakin leiritoiminnasta kiinnostuneet huomatkaahan sivu
7 ja retkitoiminnasta sivulla 3.
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Ajankohtaisia
Emyn kuukausikokous
Elokuun kokous on la 3.8. klo 13.
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. Kannattaa tulla myös itse mukaan kokoukseen kertomaan
omasta ehdotuksesta!
Kaikukorttiryhmä elokuun kuukausikokouksen la 3.8. jälkeen noin
klo 13.30.

Retki Marketanpuistoon
Marketanpuisto on Suomen suurin
piha- ja puistorakentamisen näyttelypuisto. Teemme retken puistoon tiistaina 6.8. Ilmoittaudu mukaan Tuomakselle p. 050 310 7985
ma 5.8. mennessä.

Retki Bodomille ja
tutustuminen Emyn
veneeseen
Lähdetään eväsretkelle Bodomjärvelle Lilla Karyllista keskiviikkona 7.8. klo 9.30. Retken ohjelmassa
on nokipannukahveista,
eväistä ja luonnosta nauttimisen lisäksi tutustumista Emyn veneen käyttämiseen. Mikäli haluat joskus
lainata Emyn venettä, nyt kannattaa tulla perehtymään. Ilmoittaudu etukäteen ilmoitustaulun listalle tai soittamalla Lilla Karylliin tai
Meriemyyn.

Retki Helsingin
Vasikkasaareen
Teemme retken Helsingin edustalla olevaan Vasikkasaareen Hakaniemestä lähtevällä veneellä pe
9.8. Ilmoittaudu mukaan to 8.8.
mennessä Lilla Karyllin tai Meriemyn ilmoitustaulun listan kautta.
Emystä pakataan mukaan evästä sekä yhteiskäyttöön tarkoitettu
matkakortti. Retkeläiset maksavat
kuitenkin itse venelippunsa (8€/
hlö). Tapaaminen retkeä varten
pe 9.8. klo 10.15 Lilla Karyllissa ja
paluu iltapäivän kuluessa fiiliksen
mukaan. Vetäjäksi lähtee Jarkko.

Avomielin onkiturnaus
Tukiyhdistys Karvinen ry järjestää
Avomielin-yhteistyökumppanien
välisen onkiturnauksen Helsingissä Vanhankaupunginkoskella pe
16.8. Ilmoittaudu Emyn onkijoukkueeseen tai kannustusjoukkoihin Tiinan kautta p. 050 310 7987.

Retki kesäteatteriin
Teemme su 18.8. retken Teatteri
Hyökyvuoren Pakkasmäen näyttämölle katsomaan Matin ja Tepon menevillä lauluilla maustettua musiikkikomedia Kaiken
takana on nainen. Esitystä tahdittaa liveorkesteri. Lipun hinta ryhmällemme on 15€, jonka jokainen
osallistuja maksaa itse teatterilla tasarahalla. Mikäli haluat mukaan, ilmoittaudu Tiinalle p. 050
310 7987 viimeistään 14.8.2019.
Teatteriin mennessä su
18.8. klo 16.15 tapaamme Storängens Skolan valkoisen roskakatoksen luona (Espoonlahdentie
10), lunastamme liput ja nautimme varmasti vauhdikkaasta
näytelmästä.
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Yhteinen Espoo-päivän picnic
Samarianmäellä perjantaina
30.8. klo 12-15
Espoo-päivän kunniaksi järjestetään
kaikille avoin pikniktapahtuma Samarianmäellä. Ohjelmassa on grillausta ja chillausta, musiikkia ja muuta
mukavaa. Tapahtuma on suunnattu
niin aikuisille kuin lapsillekin. Lämpimästi tervetuloa! Tapahtuman järjestää alueen yhdistykset ja Espoon kaupunki yhteistyönä.
Espoo-päivän viikonloppuna tapahtuu paljon muutakin, ohjelmaan voi tutustua netissä osoitteessa
espoopaiva.fi.

Retki Haltiaan
(Suomen luonnon päivä ja
Erämessut Goes Haltia)
Teemme retken Haltiaan lauantaina
31.8. Ilmoittaudu pe 30.8. mennessä mukaan ilmoitustaulun listalle tai
soittamalla Lilla Karylliin tai Meriemyyn. Retkipäivänä kokoonnumme
klo 10.30 K-kauppa Resiinan edessä
(Virastopiha 1), josta lähdemme yhtä matkaa Suomen luontokeskus Haltiaan tutustumaan päivän tarjontaan.

Emyn Elojuhlat
Perinteisiä elojuhlia vietetään Lilla Karyllin pihalla sunnuntaina 8.9. Lisätietoa juhlista syyskuun lehdestä, mutta
ota päivämäärä jo talteen. Jos haluat
esiintyä juhlissa tai haluat osallistua
juhlien järjestämiseen, otathan yhteyttä Emyn työntekijöihin.

Kauklahden puutarha

Emyn ja Espoon kaupungin yhteisellä
puutarhalla on toimintaa läpi kesän.
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä
Minnaan p. 050 310 7983.

Emyn kohtaamispaikat
Emyn kohtaamispaikoissa Lilla Karyllissa ja Meriemyssä on juttuseuraa ja talkootoimintaa, edullista kahvia ja teetä, päivän lehti, tietokone ja pelejä. 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 joka arkipäivä
ja Meriemyssä ma, ke ja pe
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. Kone on kävijöiden omatoimisessa
käytössä Meriemyn aukioloaikoina.

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.

Sinustako Emyn kohtaamispaikkojen
viikonloppujen vapaaehtoinen?
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!
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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Elokuun erityiset

Kohtaamispaikka Valoemy

Koira ratkaisukeskeisenä
valmentajana

Emyn uusimman Espoon Olarissa sijaitsevan valoisan kohtaamispaikan sisäänkäynti on Maapallonkujan päädystä kävelytieltä, vaikka virallinen osoite onkin
Maapallonkatu 8 E-F. Otathan yhteyttä, jos
et löydä!

Keskiviikkona 14.8.2019 klo 10
Saana Hakola esittelee Valoemyssä ylemmän ammattikorkeakoulun (sosionomi
YAMK) opinnäytetyötään. Tilaisuus on kaikille avoin, tervetuloa kuulolle!

Joka kuukausi uutta toimintaa,
katso tärpit tästä ja tule mukaan!

Opinnäytetyö kuvaa aikuisten mielenterveyskuntoutujien kokemuksia koira-avusteisesta
ratkaisukeskeisestä
yksilövalmennuksesta. Opinnäytetyössä kerrotaan
koiran läsnäolon yksilöllisistä vaikutuksista asiakkaisiin ja koiran roolista työskentelyssä, sekä sen tuomasta lisäarvosta
ihmissuhdetyöhön.

Kohtaamisia ja jutustelua,
kahvittelua ja pelailua
Elokuussa 2019 Valoemy on kaikille
avoinna seuraavasti:
•

Ma 5.8., 12.8., 19.8. ja 26.8. klo 9-16

Terveysluontopolku tutuksi

•

To 8.8. ja 22.8. klo 9-14.30

•

Pe 9.8. ja 16.8. klo 9-14.30

Keskiviikkona 21.8.2019 klo 10
Kokoonnumme Valoemyyn, josta jalkaudumme yhdessä Kokinmetsään tutustumaan sinne keväällä rakennettuun terveysluontopolkuun. Tule mukaan!

Nuorille aikuisille (18-32-vuotiaille)
suunnattu Olotila järjestetään
Valoemyssä elokuussa seuraavasti:
•

To 1.8. ja pe 2.8. klo 15-18

•

To 15.8. ja pe 16.8. klo 15-18

•

To 22.8. ja pe 23.8. klo 15-18

•

Pe 30.8. klo 15-18

Terveysluontopolun varrella on kahdeksan
rastipistettä, jotka innostavat tutustumaan
metsäluontoon ja pohtimaan omaa hyvinvointia. Terveysluontopolun monipuoliset
maastot ja maisemat tarjoavat helpon tavan tutustua suomalaiseen metsään. Terveysluontopolku tarjoaa mahdollisuuden
hyödyntää metsän terveysvaikutuksia.

Ryhmät käynnistyvät syyskuussa
Valoemyn
ryhmätoiminta
käynnistyy syyskuussa, kuten suurin osa Emyn
muistakin ryhmistä. Syyskuun tiedotteen liitteenä saat Emyn syyskauden
ryhmätoimintakalenterin.
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Elokuun ryhmätoiminta
Useimmat Emyn ryhmät pitävät kesällä taukoa. Ryhmien syyskausi käynnistyy elokuun ja syyskuun taitteessa,
useimmat vasta syyskuussa. Syksyn 2019 ryhmäkalenteri julkaistaan syyskuun tiedotteen liitteenä. Tältä aukeamalta näet Emyssä elokuussa 2019 kokoontuvat kaikille avoimet ryhmät.

Askartelupaja
Kuvataideryhmiä kaikille
•

Kesätaide ryhmä kokoontuu Mikan kanssa
kuvataiteilemaan maanantaina 5.8.
ja 12.8. klo 13-15 Villa Apteekin
yläkertaan (Pappilantie 5).
• Sielun maisemien maalarit
palaavat kesätauoltaan ja kokoontuvat jälleen 26.8. lukien
joka maanantai klo 17-19 Lilla
Karyllissa.
• Ilon maalarit palaavat kesätauoltaan ja kokoontuvat jälleen
27.8. lukien joka tiistai klo 16.3018.30 Meriemyssä.
Kaikki Emyn Kuvataideryhmät ovat
avoimia kaikille eikä taitovaatimusia
ole, tervetuloa mukaan löytämään
kuvataiteen ja värien ilo!

Jalkapalloa
Jalkapalloa pelataan
läpi kesän 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 tekonurmella klo 15-16.30.
• Torstaisin klo 16-17.30 KeskiEspoon tekonurmella.

Askartelupaja järjestetään ajalla
19.6.-28.8.2019 Villa Apteekin yläkerrassa keskiviikkoisin klo 1315. Askartelua eri teemoista ja
materiaaleista. Mukana Mirva,
tervetuloa!

Keskusteleva teehetki
Keskusteleva teehetki kokoontuu
Lilla Karyllissa keskiviikkona 7.8. ja
21.8. klo 16.30-18. Tervetuloa mukaan avoimeen keskusteluryhmään!

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

Lilla Karyllin torstain
toimintaryhmä
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 teemat:
1.8. musiikkivideoraati
8.8. ulkopelejä
15.8. askartelupaja
22.8. puistokävely
29.8. lautapelejä
5.9. tietovisailua
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Kävelylenkkiryhmä
Eikö tule lähdettyä yksin lenkille? Ei
se mitään, porukassa se on muutenkin hauskempaa! Yhteislähtö kävelylenkille Lilla Karyllista perjantaisin klo 15. Lisätietoja Tuomakselta
p. 050 310 7985. Muista oma vesipullo mukaan!

Pelataan sählyä
Sählyä pelataan 20.8. alkaen tiistaisin klo 17-18 Koulumestarin koulun
salissa. Mukaan sählytreeneihin tarvitset sisäkengät ja rennot vaatteet.
Pelaaminen on maksutonta. Niin
mailan kuin pallonkin saat tarvittaessa lainaksi.

Sulkapalloa
Sulkapalloa pelataan Laurinlahden
koulu (Merisaapas 2-4) 21.8. alkaen aina keskiviikkoisin klo 17.30-19.
Olet tervetullut mukaan, mailan ja
pallon saat tarvittaessa lainaksi.

Tule joogaamaan
Emyn järjestämä jooga on lempeää ja kaikille sopivaa hathajoogaa.
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. Elokuussa
joogataan maanantaisin klo 17-18
Lagstads skolan salissa (Espoonkatu
7) ma 19.8. alkaen.

Itämainen tanssi naisille
Itämaista tanssia tanssitaan naisten kesken tiistaisin klo 18-19 Lagstad skolan salissa 20.8. alkaen. Mukaan tarvitset sisäkengät tai sukat
sekä rennot vaatteet. Ilmoittauduthan mukaan etukäteen Hannalle p.
050 310 7980.

Teatteriryhmä
Emyn teatteriryhmä kokoontuu tiistaisin klo 13.45-15.15 ti 20.8 alkaen
ESKOn salissa (Pappilantie 2). Ryhmässä harjoitellaan ilmaisutaitoa ja
näyttelemistä teatterikoulun opettajan ohjauksessa. Ilmoittaudu mukaan ryhmään Hannan kautta p. 050
310 7980.

Omaisille ja
läheisille
Emy ja Espoonlahden
seurakunta
järjestävät yhteistyössä teemailtoja
mielenterveystoipujien omaisille ja
läheisille. Illat järjestetään kohtaamispaikka Meriemyssä. Illat ovat
avoimia ja mukaan
ei tarvitse erikseen
ilmoittautua. Merkkaa syksyn illat jo
nyt kalenteriisi ja tule mukaan. Teemaillat järjestetään torstaina 26.9.,
24.10. ja 28.11. klo 17.30. Tervetuloa!
Espoon Kilossa kokoontuu

jakamiseen ja keskusteluun pohjaava ryhmä Edistian tiloissa. Syksyn
kokoontumiset ovat torstaina 19.9.,
10.10., 14.11. ja 12.12. klo 17.30. Joulukuun kerta tulee olemaan ryhmien
yhteinen ja se järjestetään Emyssä.

Emyn leirillä on mukavaa!
Kesäleiri Sierlassa
Emyn kesän toinen leiri järjestetään Lohjan kunnassa Espoon kaupungin leirikeskuksessa. Sierlan leirikeskuksessa
26.-30.8. Sierlan leirikeskus on Sierlan vanhassa kyläkoulussa. Maalaismaisemissa järven rannalla järjestettävällä leirillä huolehditaan ateriat, siivoukset ja kaikenlaiset muut järjestelyt yhteistyössä talkoovoimin. Leirillä on mahdollista järjestää omaa ohjelmaa, lenkkeillä, nauttia toisten seurasta, saunoa, uida ja vaikkapa hyödyntää leirikeskuksen kanootteja.
Hae mukaan Sierlan leirille 15.8.2019 mennessä ottamalla yhteyttä Tiina Pajulaan (p. 050 310 7987 tai tiina.
pajula(at)emy.fi loman tai viikonlopun aikana jätäthän viestin vastaajaan). Kaikille hakeneille ilmoitetaan vimeistään
to 15.8. Emyn jäsenten omavastuuhinta Sierlan leiristä on 45€. Sierlan leirin suunnittelutapaaminen pidetään perjantaina 16.8. klo 14 Lilla Karyllissa. Tapaamisessa suunnitellaan leiriviikon syömiset, ohjelma ja yöpymispaikat.

Kalastusleiri Inkoon Gölisnäsissä
Emy järjestää kalastusleirin Inkoon Gölisnäsissä viikolla maanantaista 16.9. torstaihin 19.9.2019. Leirin ohjelmassa
on omatoimista ulkoilua ja kalastusta, saunomista sekä mökkeilyä. Kalastusluvat ja -välineet jokainen hankkii itse.
Jos tarvitset apua lupien kanssa, saat sitä kysymällä Emyn työntekijöiltä (tai internetistä: www.eraluvat.fi/kalastus).
Emyn kalastusleirille haetaan mukaan elokuun loppuun mennessä ottamalla yhteyttä Tiina Pajulaan (p. 050
310 7987 tai tiina.pajula(at)emy.fi loman tai viikonlopun aikana jätäthän viestin vastaajaan). Tiinalta saat lisätietoja
Emyn kaikista leireistä.

Syysleiri Velskolan kartanossa
Tiedoksi jo näin ennakkoon, että Emyn syysleiri ajoittuu tänä vuonna viikolle 46 eli maanantaista 11.11. perjantaihin
15.11.2019. Syysleirille hakuohjeet ja lisätiedot aikanaan lokakuussa.
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Nuori aikuinen, tuu messiin!
Kehitämme Emyssä osallistujien näköistä toimintaa 18–32-vuotiaille nuorille aikuisille. Tuu messiin!
arttu.poyhtari(at)emy.fi p. 050 312 5193 tai titta.huuskonen(at)emy.fi p. 050 310 7982.

Olotila

Kamuryhmät

Olotila elokuussa to 1.8., pe 2.8., to 15.8., pe 16.8., to
22.8., pe 23.8. ja pe 30.8. klo 15-18. 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. Tuu messiin ottamaan Olotila
omaksesi!

Mukaan kamuryhmään! Kamuryhmät palaavat kesätauolta 14.8. Kamuryhmät ovat 18–32-vuotiaille tarkoitettuja ryhmiä, joissa tutustutaan uusiin ihmisiin yhteisen tekemisen merkeissä. Jokaisesta kamuryhmästä
muotoutuu osallistujiensa näköinen. Kysy lisää Titalta
tai Artulta ja tuu messiin! Voit myös ehdottaa kamuryhmän perustamista omalle alueellesi.

Taideryhmä

Lautapeliryhmä

Taideryhmä palaa kesätauolta tiistaina 13.8. Kokoontumiset joka tiistai klo 16.30–18.30 Espoon me-talolla
(Terveyskuja 2 B). 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! Kysy lisää Titalta.

Lautapeliryhmässä voit pelailla Emyn pelejä tai tuoda omia. Peliryhmässä on joskus useitakin eri pelejä
käynnissä ja aikaa on pitkienkin pelien pelaamiseen.
Tuu messiin ja tuo omia pelejä mukaan! Voit myös tulla
vaikka maalaamaan omia figujasi. Lautapeliryhmä kokoontuu perjantain Olotilan yhteydessä Valoemyssä.

Roolipeliryhmä

Kuntosaliryhmä

Oletko kiinnostunut roolipeleistä? Ota yhteyttä! Uusia
peliporukoita käynnistetään sitä mukaa kun kiinnostuneita löytyy. Lisätiedot Artulta.

Kuntosaliryhmä palaa kesätauolta keskiviikkona 21.8.
Kuntosaliryhmä kokoontuu Leppävaaran urheiluhallissa
(Veräjäpellonkatu 6) keskiviikkoisin klo 16–17. Lisätiedot
ja ilmoittautuminen Artun kautta.

		

Kutsumme Emyyn
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.
Ystäväryhmät käynnistyvät jälleen syyskuussa. Osa ryhmistä kokoontuu
omatoimisesti kesä-elokuussa.

Ota yhteyttä!
•
•

Virpi Guttorm p. 050 310 7981 tai virpi.guttorm(at)emy.fi
Tuomas Roito p. 050 310 7985 tai tuomas.roito(at)emy.fi
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Eikö löydy mieleistä? Ehdota!

Savuton tulevaisuus?
Mitä ihmettä? Lupasin kirjoittaa jutun tähän tiedotteeseen, jonka aiheena on savuton tulevaisuus.
Kävin keväällä vertaistukiryhmän ohjaajakoulutuksen. Koulutuksen järjestäjänä toimi Filha
ry. Filha ry on siis tuberkuloosin ja
keuhkosairauksien asiantuntijajärjestö, jonka tarkoituksena on parantaa kansanterveyttä edistämällä
keuhkosairauksien ja tuberkuloosin ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta.
Koko homman teemana on miettiä
omaa tupakointia. Lopettaisiko tupakoinnin? Vai vähentäisikö vain?
Tietenkin haluan lopettaa,
hullun hommaahan tupakointi on.
Ja heti mieli keksii tuhat ja sata hyvää tekosyytä olla lopettamatta tupakointia. Järki kyllä kertoo yhtä

Syyskuussa Emyssä alkaa
uusi vertaistukiryhmä
monta hyvää syytä lopettaa tupakoinnin tai ainakin vähentää sitä.
Järki ja tunne taistelee, oma mukavuudenhalu on yksi tekijä. Se työ ja
tuska lopettamisen alkuaikana pelottaa. Pelkoko voittaa?
Mitä tilalle jos ei polta? Vapaa-aikaa jää, miten hoitaa ahdistusta...? Nicorettea tai vastaavaa korvaushoitoa...? Tai ulkoilua...?
Emyn ryhmiin ja retkiin osallistumista enempi. Tupakka on hyvä aikavaras, se muka vapauttaa, mutta yhtä
hyvin se rajaa elämänaluetta.
Olen lupautunut syyskuussa Valoemyn tiloissa alkavan ryhmän toiseksi ohjaajaksi. Virpi on toinen,
se savuton ohjaaja.
Tule mukaan, mietitään mitä tehtäisiin. Savuton elämä
on mahdollisuus, ei
uhka.
			
Ööö... Ehkä?
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Savuton tulevaisuus? Vertaistukiryhmä tupakoimattomuuden
tueksi.
Ryhmä kokoontuu Valoemyssä
ajalla 18.9.-27.11.2019
joka keskiviikko klo 15-16.30.
Voit tulla mukaan ryhmään alusta
saakka tai poiketa ryhmässä silloin
kun sinusta siltä tuntuu. Ryhmä soveltuu myös sähkötupakan käyttäjille, nuuskan käyttäjille sekä heille
jotka ovat ehkä jääneet kiinni korvaustuotteisiin. Osallistuminen ryhmään ei edellytä sitoutumista tupakoinnin lopettamiseen tai edes
vähentämiseen! Pohditaan yhdessä keinoja, mitkä auttavat. Mahdollisuuksia on!
Lisätietoja Virpiltä, p. 050 310 7981.

			Maj-Lis

Kelan tukemaa kuntoutusta etsimässä
Tutustutaan hieman kuntoutuksen monipuoliseen kenttään
Kelan kuntoutuksen tavoitteena
on auttaa, mikäli esimerkiksi sairaus tai vamma hankaloittaa selviytymistä arjen pyörteissä. Tässä
artikkelissa tutustummekin kuntoutuksen laajaan ja monipuoliseen
kokonaisuuteen.
Kuntoutus perustuu aina yksilölliseen ja tavoitteelliseen suunnitelmaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntoutuksen kesto, tavoitteet ja
käytettävät palvelut riippuvat kuntoutujan tarpeiden mukaan.
Kuntoutuksen tavoitteena
voi olla fyysisen terveyden palauttaminen ja tukeminen, sopivan koulutuksen tai ammatin löytäminen tai
esimerkiksi sopeutuminen elämään
sairauden tai vamman kanssa. Kuntoutus voi sisältää esimerkiksi koulutusta,
kuntoutuspsykoterapiaa,
valmennuskursseja ja erilaisia lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita.

Kuntoutus perustuu aina yksilölliseen ja
tavoitteelliseen suunnitelmaan.

Kuntoutus on useimmiten
kuntoutujalle itselleen maksutonta, ja sen aikana voi olla oikeus myös
kuntoutusrahaan. Saadaksesi Kelan
kuntoutusta, tarvitset lääkäristä lausunnon kuntoutustarpeesta.
Toisinaan kuntoutusta ehdotetaan terveydenhuollosta, mutta voit myös itse pyytää lääkäriä
arvioimaan tilannettasi. Kuntoutustarvelausunnon jälkeen kuntoutukseen haetaan vielä täyttämällä hakemus. Hakemuksen täyttämiseen
saat apua terveydenhuollon henkilöstöltä, sosiaaliohjaajilta ja Kelan
kuntoutuspalvelusta (020 692 205).
Voit myös pyytää apua Emystä.

10

Kuntoutuskursseja järjestävät useat
eri palveluntarjoajat, kuten Kaisankoti, Kiipula-säätiö ja Kuntoutuskeskus Kankaanpää.
Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on
auttaa kuntoutujaa ja hänen perhettään sopeutumaan sairauden tai
vamman kanssa elämiseen, tai kuntoutumaan siitä. Kurssilta saa tietoa,
vertaistukea ja apua arjen toimintoihin. Kurssit ovat ryhmämuotoisia.

Verso-kurssi
Verso-kurssi on tarkoitettu mielenterveyden häiriöistä kärsiville (skitsofrenia, masennus, pakko-oireinen
häiriö, vaikeat ahdistuneisuushäiriöt). Kurssi toteutetaan vuoden aikana kolmessa jaksossa. Kunkin jakson
kesto on 5 vuorokautta ja kurssin
kokonaiskesto on 15 vuorokautta. Kurssilla käsitellään erilaisia teemoja, kuten arjen hallintaa, omien
voimavarojen ja itseluottamuksen
vahvistamista, oman elämän tavoitteiden laatimista, sosiaalisuuden ja
tukiverkostojen vahvistamista, sekä
toimintakyvyn ja elämänlaadun parantamista. Jokaisen osallistujan yksilölliset tavoitteet, sekä koko ryhmän tavoite määritellään kurssin
alussa ja ne vaikuttavat kurssin sisältöön ja toteutukseen.

TULES-kurssi
TULES-kurssi on tarkoitettu tuki- ja
liikuntaelinsairauksista (selkäsairaus, niskan, hartian tai yläraajan tulesairaus tai polven, lonkan tai nilkan
sairaus) kärsiville henkilöille, jotka
ovat poissa työelämästä. Kurssin tavoitteena on tukea selviytymistä arjen toimista, ylläpitää toimintakykyä ja tukea elämäntapamuutosta.
Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat
mm. terveiden elintapojen merkitys, kivun syntymekanismin ymmärtäminen, kivunhallintakeinojen
oppiminen, itsehoidon ja elämänhallinnan vahvistaminen, palvelu- ja
tukiverkostojen hyödyntäminen ja
kuntoutusprosessin yhdistäminen
kotipaikan terveydenhuollon jatkotoimenpiteisiin. Jokaisen osallistujan yksilölliset tavoitteet, sekä koko
ryhmän tavoite määritellään kurssin
alussa ja ne vaikuttavat kurssin sisältöön ja toteutukseen.

Kurssien kirjo on laaja
Kuntoutusja
sopeutumisvalmennuskursseja
järjestetään
myös moniin muihin sairauksiin liittyen, esimerkiksi syöpään,

hengityselinsairauksiin, aivoverenkiertohäiriöihin, diabetekseen, epilepsiaan, ynnä muihin. Mikäli sairaus
tai vamma aiheuttaa huomattavia
haasteita arjessa ja kuntoutuksen
tarpeeksi arvioidaan vähintään yksi vuosi, eikä kuntoutus liity välittömästi sairauden hoitoon, järjestää
Kela erikseen myös vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.
Mikäli taas sairaus on hyvin laaja-alainen ja siihen liittyy monia eri ongelmia, saattaa kuntoutus
vaatia yksilöllisempää suunnittelua
ja toteutusta. Tällöin moniammatillinen yksilökuntoutus voi auttaa parantamaan tai ylläpitämään arjen
sujuvuutta. Kuntoutus sisältää sekä yksilöllistä, että ryhmämuotoista
tekemistä. Moniammatillista yksilökuntoutusta järjestetään aivovammoista, Tules- ja reumasairauksista,
yleissairauksista sairauksista ja neurologisista ongelmista kärsiville. Moniammatilliseen kuntoutustiimiin
kuuluu esimerkiksi erikoislääkäri,
sairaanhoitaja, fysioterapeutti, psykologi tai neuropsykologi ja sosiaalityöntekijä. Kuntoutus kestää enintään 15 vuorokautta.

Neuropsykologinen kuntoutus
Neuropsykologinen kuntoutus on
tarkoitettu esimerkiksi tarkkaavaisuushäiriöstä (ADHD), luki- tai hahmotushäiriöstä, muista kehityksellisestä häiriöistä kärsiville henkilöille.
Toisinaan sitä hyödynnetään myös
aivoverenkiertohäiriöiden, aivovammojen, aivotulehdusten ja muiden
keskushermostoa vaurioittavien sairauksien yhteydessä. Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on
edistää työä ja opiskelukykyä, työelämässä pysymistä tai sinne siirtymistä tai palaamista.
Kela myöntää kuntoutustukea aina vuodeksi kerrallaan, korkeintaan kolmeksi vuodeksi. Usein
kuntoutus on yksilömuotoista, mutta myös ryhmämuotoisia menetelmiä käytetään.

Kelan tukemaan kuntoutukseen
sinua johdatti Emyn kesän
sosionomiopiskelija Laura

Saareen saunomaan
Stora Blindsundiin pääsee saunomaan ja uimaan. Soutuvene noutaa saunojat Nuottaniemen
venesataman (Nuottatie 19, Matinkylä) itäreunan laiturista.
• Parittomilla viikoilla keskiviikkoisin on naisten vuoro (haku laiturilta klo 18).
• Parillisilla viikoilla keskiviikkoisin on sekä miesten että naisten
vuorot. Miehet saunovat klo 17-18.30 (haku laiturilta klo 17) ja
naiset saunovat klo 18.30-20 (haku laiturilta klo 18).
Saunamaksu on 3€. Pakkaa omat saunomistarvikkeet, laudeliinat
ja eväät mukaan. Lemmikkieläimiä ei voi saareen tuoda. Saaressa
on makkaranpaistomahdollisuus, tarjolla on kahvia ja teetä. Järjestäjä: SeKaVa (seurakunnat, kaupunki, vapaat järjestöt).
Lisätietoja p. 044 068 8068.
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Emyn yhteistyökumppaneiden toimintaa
Ruoka-apua arkeen

Tietoa ja tukea verkosta

Espoon Ankkuri

www.mielenterveystalo.fi
Tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita,
oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja.

Matinkartanontie 16 B, (Matinkylä)
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.

Manna-Apu ry

www.uusimaalaiset.fi
Tutustu yhteisöihin ja yhdistyksiin,
löydä tukea, tekemistä ja tapahtumia.

Terveyskuja 2 E 8 (Espoon keskus),
p. 040 040 1114

•

elintarvikkeita jaossa ti, to ja pe klo 12.30-14. Kelakortti ja oma kassi mukaan.

Ryhmätoimintaa seurakunnissa

Espoonlahden seurakunta

Seurakunnan kohtaamispaikka on kesäkuun
tauolla 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 kirkko (Kipparinkatu 8)
• elintarvikejakelu ma, ke ja pe klo 9 Espoonlahden
kirkko (Kipparinkatu 8), vuoronumerot arvotaan klo
8.40.

Hyvä Arki ry

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

•
•

Torstaipiiri Suvelan kappelilla (Kirstintie 24)
parillisten viikkojen torstaisin klo 15-16. Torstaipiiri
mielenterveyskuntoutujille on avoin ryhmä, johon
ei tarvitse ilmoittautua eikä sitoutumista vaadita.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan, mikäli omaan
mielenterveyteen liittyvät kysymykset kiinnostavat tai
kaipaat vertaistukea omaan tilanteeseesi. Tiedustelut
esimerkiksi mahdollisesta kesätauosta p. 050 438
0189.

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).

Via Dia

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

Torstaiturinat on avoin keskusteluryhmä
mielenterveyden tueksi parillisten viikkojen torstaisin
klo 13-14.30 Espoonlahden kirkolla. Mukana Liisa
Pohjonen p 040 547 1848.
Meren ja taivaan välillä -ryhmän tiedot sivulta 6.

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.

Lisätietoa: www.espoonseurakunnat.fi
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Diakonia- ja kappelilounaat

Muita vertaistukitoimijoita Espoossa

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

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

•

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

Seurakuntien ovat diakonia- ja kappelilounaat
ovat olleet kesällä tauoilla. Toiminnat palavaat
normaaleiksi elo-syyskuussa. Tarkemmat tiedot
saat kysymällä seurakunnasta suoraan. Syyskuun
EMY-tiedotteeseen pyritään kokoamaan jälleen tietopaketti kaikista Espoossa tarjolla olevista diakonia- ja kappelilounaista.

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

Iloa Arkeen

Syömishäiriöliiton alueyhdistys Etelän SYLI
Järjestää vertaistoimintaa www.etelansyli.fi

EJY:n Iloa arkeen -hankkeen hyvinvointiryhmä ilman
työtä oleville 30-65 v. korkeasti koulutetuille (AMK-/
yliopistotaustaa/asiantuntijatöissä olleille) espoolaisille
tapaa 27.8.-14.11. ti ja to klo 9.30-14 Tapiolassa. Ryhmä
ammentaa hyvinvointia taiteesta ja liikunnasta, vertaistuesta sekä voimauttavasta itsetutkiskelusta.
Ota yhteyttä: Johanna Laine p. 050 359 6919 tai
Aura Tarjanne p. 050 340 3663 etunimi.sukunimi@ejy.fi

Edistia/toimintakeskus Oodi
edistia.fi/kurssitoiminnan-kalenteri/

Asukastalo
Kylämaja

Kohtaamispaikka
Raitin pysäkki

Matinkatu 7, Matinkylä
p. 050 430 3112

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09–510 2792

Avoinna

Avoinna

•
•

•

17.6.-2.8. suljettu
avoinna 5.-30.8. klo 9-15

arkisin klo 10-14

Edullista puuroa on tarjolla ma, ti, to ja pe klo 12 sekä
lounas keskiviikkoisin klo 12. Kahvipöytä on katettuna
koko aukioloajan.

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.

Elintarvikejakelua tiistaisin ja 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.

kylamaja.fi & facebook.com/kylamaja
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Runoja
Soutaa ja huopaa
Olen tainnut oloa hiertää
ja menoa viertää
etten saa sanoman vesiin
soudan ja huovan
en pääse rantaan suojaan
on elämän kiviä monta
joka taakse esiin tule pelkkää ihmetonta
välillä vedessä käsiin
toisinaan karilla pesiin
niiden haaveena menee myttyyn
sillä me viemme ne ruokapyttyyn
ei saisi hyttystä lyödä
mutta ne eivät minua saisi syödä
kala minä vain haluan
ja tänne toisinaan palaan
siimaani mene poikki
en avaa sentakia pullon korkki
tulen uusiin voimiin
ja aloitan siitä parempiin toimiin

Aurinko taivaalla paistaa ja kesä tullut on
Kauniina luonto ja siks olo vallaton
Kukkivien niittyjen kauneutta katsella saa ja
antaa mieltä rauhaisaa
Lisää voimia saa kun nauttii kesästä
kun kohta ennustaa säätä syksyistä
-Tiia Hachad-

Elokuun kuu
Kuu nousi taivaalle.
Oranssia, punaista
heijastui merelle.
Humisutti tuuli
rannan puita
loiskivat aallot
vasten rantakalliota.
Meriheinät huojuivat
rannalla
Asteli yksinäinen kulkija
sannalla.
Oli kuulas elokuun yö,
kuu loisti taivaalla.

Ralf Bäckström

Emylle: Tuula Viljasalo
Heinäkuun lumous
Ruusupensaiden ihana tuoksu
täyttää puutarhan.
Mummo tuo terassin pöydälle
marjapiirakan.
Lapset leikkivät
järven rannalla.
On hiekkalinnoja
sannalla.
On helteinen sää
aurinko paistaa
täydeltä terältä.
Luontokin aukeaa
kylmyyden kerältä.
Pieni keltainen perhonen,
se leijailee ja iloitsee kesästä.

Toivo paremman huomenen kantaa rikkinäisen
Särkynyt sisältä on kovakuorinen
Säröt korjaukseen joutuu ja kaikki tämä unholaan vaipuu
Huominen kuitenkin tulla saa ja kantaa aikaan parempaan
-Tiia Hachad-

Emylle: Tuula Viljasalo
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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. Annamme mielellämme lisätietoa yhdistyksen toiminnasta, joten otathan rohkeasti yhteyttä!
Emyn arvot ovat jäsenlähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus.
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. Jäsenyys ei ole Emyn toimintaan osallistumisen ehto.
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

www.emy.fi

Puheenjohtaja		
Varapuheenjohtaja
Toiminnanjohtaja
Toiminnanohjaaja
Toiminnanohjaaja
Toiminnanohjaaja
Ohjaaja			
Ohjaaja			
Ohjaaja			
Järjestötyöntekijä
Järjestötyöntekijä
Järjestötyöntekijä
Järjestötyöntekijä
Järjestötyöntekijä

espoonmielenterveys(at)emy.fi

Tomi Ojala
Janne Ruuhela
Kaj Järvisalo 		
Tiina Pajula 		
Virpi Guttorm		
Hanna Hed
Arttu Pöyhtäri		
Titta Huuskonen
Tuomas Roito		
Eeva Leinonen		
Minna Kettunen
Tiia Hachad		
Kari Vironen		
Jouni Laakkonen

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. 050 310 7985		
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
titta.huuskonen(at)emy.fi
tuomas.roito(at)emy.fi
eeva.leinonen(at)emy.fi
minna.kettunen(at)emy.fi
tiia.hachad(at)emy.fi
kari.vironen(at)emy.fi

Vinkki: katso Kaikukorttiin liittyvät menotärpit emy.fi

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 toiminnanohjaajilta Tiinalta tai Virpiltä.
tiina.pajula(at)emy.fi p. 050 310 7987, virpi.uusitalo(at)emy.fi p. 050 310 7981.
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