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Emyn kuulumisia
Ethän jää yksin?

Jo on meille joulukuu saapunut! Kulunut vuosi on ollut Emyssä uusien alkujen aikaa. On käynnistetty uutta hanketta ja laitettu kuntoon uutta tilaa Olarissa. Toiminta on ollut lähes super-runsasta. Emy on yhteinen
yhdistyksemme, monipuolinen ja mukaansatempaava.
Vai mitä mieltä sinä olet? Pidensimme kohderyhmäkyselyn vastausaikaa hieman, 15.12. saakka, joten jos et
ole vielä käynyt kertomassa näkemyksiäsi Emyn verkkosivuilla emy.fi/kysely tai kohtaamispaikasta saatavalla lomakkeella, niin toivon sinun tekevän sen nyt :) Kun
keräämme näkemykset yhteen, ja kehitämme toimintaamme haluttuun suuntaan, voimme tehdä Emystä
enstistäkin enemmän toiminnassa mukana olevien ihmisten näköisen yhdistyksen, omannäköisen yhteisön.

Emy on joulunakin avoinna!
Lilla Karyll ja Meriemy ovat kaikkina arkipäivinä
avoinna normaalisti klo 9-16.30. Talkootoimintaa
järjestetään tavalliseen tapaan Lilla Karyllissa jokaisen arkipäivänä ja Meriemyssä arkisin ma, ke ja pe.
Olet tervetullut mukaan!
•
•
•

Jouluna on mukava kokoontua yhteen porukalla, siinä
porukassa, jengissä tai tiimissä, jossa itse parhaiten viihtyy. Emyn joulukuu onkin täynnä yhteistä tekemistä pikkujouluista retkiin ja monenlaisista tempauksista yhteiseen joululounaaseen. Olet tervetullut mukaan, olit
sitten ennestään tuttu tai uusi tuttavuus!

•
•

Tänä vuonna joululounaalle tullaan kutsukorteilla tiettyyn aikaan, joten muistathan ilmoittautua mukaan jo
hyvissä ajoin! Tarkemmat ohjeet ovat luettavissa viereisellä sivulla. Emyn arvokkaiden vapaaehtoisten ansiosta meillä on jälleen kohtaamispaikat avoinna läpi joulukuun. Jouluaaton viettoon Meriemyyn on toivottavaa
ilmoittautua etukäteen, mutta muut joulunajan aukiolot toimivat avointen ovien periaatteella.

Muutokset ovat mahdollisia. Jos tulet kauempaa,
niin varmistathan muiden kuin arkipäivien ja jouluaaton aukiolon puhelimitse.

Tervetuloa Emyyn!

Seuraavassa tiedotteessa saat kattavan paketin tulevasta keväästä, kun Emyn ryhmätoiminnan runsas tarjonta
julkaistaan uuden ryhmäkalenterin muodossa. Tammikuulle on jo nyt tiedossa myös
vaikka mitä Olarin uuden kohtaamispaikan ideointipäivistä
moneen muuhun kynnyksettömään toimintaan. Joulukuun
alussa julkaistava avustusehdotuskin on pian tiedossa (sen
pääsee itse kukin katsomaan
internetistä osoitteesta avustukset.stea.fi).
Rentoudutaan ja syödään yhdessä nyt ensin. Tammikuussa
sitten jaksetaan taas aktivoitua
oikein toden teolla, eikös?
TIINA :)

La 22.12. Meriemy avoinna vapaaehtoisvoimin
klo 12-16
Su 23.12. Lilla Karyll avoinna vapaaehtoisvoimin klo 12-16
Jouluaatto ma 24.12. Meriemy avoinna ja tarjolla jouluherkkuja. Ilmoittauduthan ilmoitustaulun listalle (tai puh.) viimeistään 20.12.
Joulupäivä ti 25.12. Lilla Karyll avoinna vapaaehtoisvoimin klo 11-16.
Tapaninpäivä ke 27.12. klo 13-16 kohtaamisia
Villa Apteekissa, Pappilantie 5 (SPR järjestää) ja
Meriemy avoinna klo 12-16
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Kansikuva: Tuntematon

Emyn kuukausikokous

Retki Myöhätuuleen

Emyn kuukausikokous pidetään
Meriemyssä 15.12. klo 13. Kokouksessa suunnitellaan Emyn toimintaa. Kokous on kaikille avoin, tervetuloa mukaan! Aloitteita ja ideoita
voi esittää kokoukselle kohtaamispaikan aloitelaatikoiden tai emy.fi
sivujen kautta.

Ke 5.12. teemme retken Vantaan Hyvät Tuulet ry:n itsenäisyyspäivän juhliin ja tutustumaan kohtaamispaikkaan. Lähtö Lilla Karyllista klo 10.50.
Ilmoittauduthan ilmoitustaululle ennakkoon. Retkellä saamme myös
lounasta.

Emyn yhteiskehittäjäryhmä
Haluatko tulla kehittämään Emyn
toimintaa? Yhteiskehittämisellä tarkoitetaan kokemustiedon ja ammatillisen tiedon yhdistävää dialogia
toiminnan kehittämiseksi. Emyn
yhteiskehittäjäryhmä ma 17.12. klo
12. Paikka Villa Apteekin yläkerta.
Teemana ”Kohtaaminen kohtaamispaikoissa”. Miten edistää uusien
kävijöiden tulemista mukaan? Mikä
saisi heidät tuntemaan itsensä tervetulleiksi käydessään ensi kertaa
kohtaamispaikassa? Hae ryhmään
Virpin kautta p. 050 310 7981.

Emyn pikkujoulut
Emyn pikkujoulut järjestetään Espoon me-talossa (Terveyskuja 2 B)
sunnuntaina 2.12. klo 12-15. Ohjelmassa on yhdessäoloa, esityksiä
ja yhteislaulua, jouluista syötävää.
Tuo mukanasi noin 2€ arvoinen
joulupaketti.

Virittäydytään joulutunnelmaan
Ke 5.12. klo 13.30-15.30 askarrellaan
koristeita ja kortteja, sekä nautitaan
glögistä ja piparkakuista Meriemyssä.
Askarteluissa mukana Hanna. Torstaina 20.12. lauletaan klo 13.30 joululauluja Lilla Karyllissa.

Retki Amos Rexiin
Ma 10.12. teemme retken Helsinkiin
uuteen Amos Rexin taidemuseoon
katsomaan Tokiossa toimivan teamLabin, noin 500 jäsenestä muodostuvan monialaisen taiteilijaryhmän,
digitaalisia installaatioita. Kokoonnumme yhteislähtöä varten Lilla Karylliin klo 13, ilmoittaudu ilmoitustaulun listan kautta 9.12. mennessä.
Pukeuduthan sään mukaan. Saattaa olla, että joudumme jonottamaan tovin ulkona. Retki osallistujille maksuton.

Retki Alanya Marketiin

Ma 17.12. käymme yhdessä Alanya
Marketissa ostoksilla ja sen jälkeen tuSuomi 101
lemme takaisin Lilla Karylliin maisteLaurean opiskelijat järjestävät Me- lemaan ostoksiamme. Kokoontumiriemyssä leivontatapahtuman itse- nen Lilla Karyllissa klo 13, tervetuloa!
näisyyspäivän teemalla ke 4.12 klo
10-12. Ohjelmassa karjalanpiirakoiTule avuksi valmistamaan
den ja pipareiden leipomista ja koristelua, suomalaista musiikkia ja yhteistä ateriaa
Joululounas valmistetaan talkoovoiyhdessäoloa. Tervetuloa!
min, joten tulethan auttamaan Lilla Karyllin talkoisiin 10.-13.12. MaaRetki kirpputoreille
nantaina tehdään porkkanalaatikkoa,
Teemme retken ti 4.12. Lohjan seu- tiistain ja keskiviikon ohjelmassa ovat
dun kirpputoreille. Tiedustelut Art- peruna- ja lanttulaatikoiden valmistu p. 050 312 5193. Retkimaksu on tus. Torstaina riittää puuhaa muissa
5€/hlö.
tarjottavissa.
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Ajankohtaisia
Emyn joululounas
Emyn perinteinen joululounas tarjoillaan kohtaamispaikka Lilla Karyllissa
pe 14.12. Joululounas on maksuton
ja lämpimästi tervetulleita ovat Emyn
jäsenet tai muuten toiminnan piirissä
olevat henkilöt. Ilmoittaudu lounaalle viimeistään 10.12. joko Lilla Karyllin talkoovastaavan tai Meriemyn toimiston kautta. Ilmoittautuessasi saat
oman kutsukortin. Ota kutsukortti
mukaan lounaalle saapuessasi. Lounasta tarjotaan ainakin kahdessa eri
kattauksessa, klo 11.30 ja klo 13. Jos
sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Tiiaan p. 050 310 7986.

Uudenvuoden pippalot uudessa
Olarin Emyssä
Uuttavuotta juhlitaan Olarissa (Maapallonkatu 8 E-F) ma 31.12. klo 12-15.
Tarjolla mukavaa yhdessäoloa, herkkuja ja uuden kohtaamispaikan nimen ideointia.

Solaris-loma
Kylpylähotellissa Karjalohjalla 17.22.3.2019. Hae lomalle täyttämällä
Solarislomien hakemus joko urly.
fi/12Zc tai Emystä saatavalla paperisella lomakkeella, jonka täytössä sinua mielellään auttavat Emyn työntekijät Eeva Leinonen Meriemyssä (p.
050 310 7984) tai Minna Kettunen ja
Tiia Hachad Lilla Karyllissa (p. 050 310
7983/050 310 7986). Lomalla majoitutaan hotellissa kahden hengen huoneissa. Loman omavastuuhintaan
110€ kuuluu sekä täysihoito että loman ohjelma. Emy tarjoaa yhteiskuljetuksen. Lomalle valituille ilmoitetaan Solarislomien toimesta kirjeitse
noin kuukausi ennen lomaa. Hakuaika lomalle on vuoden loppuun.

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 etukäteen. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Kohtaamispaikka
Lilla Karyll

Kohtaamispaikka
Meriemy

Pappilantie 7, Espoon keskus
p. 09–859 2057

Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09–863 2031

Tervetuloa Lilla Karyllin
•
•

Tervetuloa Meriemyyn

arkipäivisin klo 9–16.30
avoinna vapaaehtoisvoimin sunnuntaisin
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!

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

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!

Psykoterapiaopiskelijat Emyssä

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!

Ota yhteyttä Tiina Pajulaan p. 050 310 7987, jos olet kiinnostunut harjoituspsykoterapiasta. Keskustelut ovat
maksuttomia, ja luottamuksellisia. Opiskelijoille keskustelut ovat harjoitusta ja osa opintoja. Sinulle ne voivat
parhaimmillaan tuoda apua ja tukea elämään.
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Kohtaamispaikka
"Työnimellä Olari"

Omaisille ja läheisille

Maapallonkatu 8 E-F
Keskiviikkona 12.12. järjestetään omaisryhmiin
osallistuneille sekä kaikille emyläisten omaisille ja
läheisille suunnatut pikkujoulut Lilla Karyllissa klo
17.30. Tervetuloa!

Jäsen, osallistuja, yhteistyökumppani,
naapuri, omainen, ohikulkija, tule ideoimaan
ryhmätoimintaa ja uutta Emyä!

Omaisten teemaillat jakavat tietoa ja tukea psyykkisesti sairastuneiden henkilöiden omaisille ja läheisille.
Teemaillat järjestetään Emyn kohtaamispaikka Meriemyssä kerran kuussa torstaina klo 18-20. Yhteistyössä
Emy ja Espoonlahden seurakunta. Tervetuloa!

Avoimien ovien, avajaisten ja ideoinnin viikkoa vietetään tammikuussa 7.-11.1.2019 Emyn uudessa kohtaamispaikassa. Tule käymään alla olevien aikojen puitteissa silloin, kun sinulle sopii. Ohjelmassa ideointia,
tutustumista ja toiminnan kehittämistä sekä vapaaehtoishommiin ilmoittautumista. Tiedustelut:
tiina.pajula(at)emy.fi p. 050 310 7987.

ma 7.1. klo 12-18

ti 8.1. klo 10-17

ke 9.1. klo 12-18

to 10.1. klo 10-16

pe 11.1. klo 10-16

Tervetuloa!

Laitathan kevätkauden teemaillat jo kalenteriisi: torstait
10.1., 7.2., 7.3., 4.4. ja 2.5.2019 klo 17.30-19.30.

Yhteistyössä kohtaamispaikat
Asukastalo
Kylämaja

Kohtaamispaikka
Raitin pysäkki

Matinkatu 7, Matinkylä
p. 050 430 3112

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09–510 2792

Avoinna
•
•

Avoinna

arkisin klo 9-16
Joulutauolla kiinni ma 17.12.2018-6.1.2019

•

Edullista puuroa on tarjolla maanantaisin ja perjantaisin
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
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry.
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.
kylamaja.fi & facebook.com/kylamaja

arkisin klo 10-14

Raitin Pysäkki on kohtaamis- ja kahvittelupaikka kaikille.
Raitin Pysäkin toiminnasta vastaavat yhteistyössä Punaisen Ristin Kehä-Espoon osasto, Espoon kaupunki, Leppävaaran seurakunta ja Emy.
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Emyn ryhmätoiminta
Liikutaan yhdessä
FC Askel jalkapalloa
Futista pelataan
• maanantaisin klo 15.30-17 Laaksolahden hallissa joka viikko
17.12. saakka.
• Futsal joulutaolla. Jatkuu 9.1.
keskiviikkoisin klo 17-18 pelataan futsalia Storängens skolan
salissa (Rehtorikuja 4).
Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana on hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet taidoista riippumatta
mukaan pelaamaan! Tiedustelut Kaj
Järvisalo, p. 050 552 1049.

Tule joogaamaan

Huomioitan ryhmien joulutauot.
Tammikuun lehdessä julkaistaan
Emyn kevätkauden ryhmätarjonta.

Sählyä pelaamaan

Sählyä pelataan tiistaisin klo 17-18
Koulumestarin koulun salissa 4.12.
saakka. Torstaisin pelataan sählyä
vielä 13.12. klo 20.30-21.30 Omnian ammattiopiston salissa. Mukaan
sählytreeneihin tarvitset sisäkengät
ja rennot vaatteet. Niin mailan kuin
pallonkin saat tarvittaessa lainaksi.

Itämainen tanssi naisille
Itämaista tanssia tanssitaan naisten
kesken tiistaisin klo 18-19 Lagstads
skolan salissa 4.12. saakka. Mukaan
tarvitset sisäkengät tai sukat sekä
rennot vaatteet. Vetäjänä Heta. Ilmoittauduthan mukaan etukäteen
Hannalle p. 050 310 7980.

Lempeää ja kaikille sopivaa hathajoogaa maanantaisin klo 17-18
Lagstads skolan salissa 3.12. saakka.
Perjantaisin joogataan klo 13-14.15
ESKOn salissa (Pappilantie 2) 30.11.
saakka.
Ilmoittauduthan perjantain
joogaryhmään ennakkoon Titalle p.
050 310 7982. Maanantain joogaan
ei tarvitse ilmoittautua. Joogaamista varten pue yllesi mukavat ja joustavat vaatteet, ja ota mukaan oma
pyyhe tai ohut viltti. Muistathan olla syömättä ja juomatta puoli tuntia
ennen ja jälkeen joogan. Tervetuloa!

Sulkapallo

Keilaus

Emyläisten avoin kuntosalivuoro on
perjantaisin klo 16-17 Kannusillanmäen väestönsuojan kuntosalissa
7.12. saakka. Mukaan tarvitset sisäkengät, rennot vaatteet, pyyhkeen
ja peseytymistarvikkeet. Tarvittaessa saat hieman opastusta laitteiden kanssa, joten rohkeasti mukaan
vaan!

Emyn keilausryhmä järjestetään
jälleen
tammikuussa
Tapiolan
keilahallissa.

Sulkapalloa ei enää pelata Meritorin koulun salissa. Saatamme saada
tammikuulle vastaavan vuoron toisesta koulusta.

Vesiliikuntaa yhdessä

Vesijuoksua tai uintia harrastetaan
yhdessä torstaisin Keski-Espoon uimahallissa 13.12. Tavataan uimahallin aulan sohvien luona klo 15.30.
Tiedustelut Karilta p. 050 367 2676.

Emyn kuntosalivuoro
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Kulttuuria, harrastuksia
ja yhteistä tekemistä
Teatteriryhmä
Emyn teatteriryhmä kokoontuu
maanantaisin klo 14-15.30 ESKOn
salissa (Pappilantie 2) 10.12. saakka.
Ryhmässä harjoitellaan ilmaisutaitoa ja näyttelemistä teatterikoulun
opettajan ohjauksessa. Ilmoittaudu
mukaan ryhmään Hannan kautta p.
050 310 7980.

Elämäkerrallinen
kirjoitusryhmä
Ryhmässä käydään läpi omaa elämää innostavien kirjoitusharjoitusten avulla. Kirjoitamme ja keskustelemme yhdessä luottamuksellisesti.
Sinun ei tarvitse olla taitava kirjoittaja, kokeilunhalu riittää. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 17-19
Meriemyssä joka viikko 28.11. saakka. Tiedustelut p. 050 310 7980.

Runoryhmä
Runoryhmässä opettelemme erilaisia runouden tekniikoita ja teemme
kirjoitusharjoituksia. Keskustelemme ja jaamme tekstejä. Et tarvitse
osaamista, vaan kiinnostus riittää!
Kokoontuminen parittomien viikkojen torstaisin klo 17.30-19 Lilla Karyllissa 13.9.-22.11.2018. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Elävä äänikirja
Elävä äänikirja lukee kirjaa Meriemyssä parittomien viikkojen perjantaisin klo 14 (14.9.-23.11.). Tule
kuulolle!

Karikatyyriryhmä

Musiikkiraati & lauluryhmä

Ryhmässä opettelemme piirtämään
pilakuvia tunnetuista julkisuuden
henkilöistä. Piirustusvälineet tarjoaa Emy, mutta halutessasi voit ottaa myös omia välineitäsi mukaan.
Harjoittelemme nopeaa luonnostelua ja ihmisten muuttamista eläinhahmoiksi. Tervetuloa hauskalle
kurssille, jonne mahtuu vielä kivasti mukaan. Kokoonnumme parillisten viikkojen torstaisin klo 17.30-19
Lilla Karyllissa ajalla 6.9.-29.11.2018.

Parillisten viikkojen keskiviikkoisin
28.11. saakka kokoonnutaan Kylämajaan musiikin merkeissä. Musiikkiraadissa klo 12-13 kuunnellaan
musiikkia ja keskustellaan luentosalissa. Lauluryhmässä lauletaan yhteislauluja klo 13-14 pianohuoneessa. Voit osallistua molempiin tai vain
toiseen. Ohjaajana Helena.

Kuvataideryhmiä kaikille
Sielun maisemien maalarit kokoontuvat maanantaisin klo 17-19
Lilla Karyllissa 17.12. saakka ja Ilon
maalarit kokoontuvat tiistaisin klo
16.30-18.30 Meriemyssä 18.12. saakka. Kuvataideryhmät ovat kaikille avoimia ja mukaan sopivat niin
kokeilijat kuin konkaritkin. Löydetään yhdessä värien ja kuvataiteen
ilo! Ryhmiä ohjaa kuvataiteilija Olavi. Erityisesti Meriemyn ryhmään
mahtuu hyvin lisää osallistujia, joten
tervetuloa!

Leivotaan yhdessä
Leivotaan yhdessä Meriemyssä tiistaisin klo 10-12. Tule mukaan! Ryhmä kokoontuu viikoittain 4.12.
saakka.

Tule torstain toimintaryhmään!
Torstain toimintaryhmä tapaa torstaisin klo 13.30 Lilla Karyllissa. Ilmoittauduthan mukaan p. 050 310
7981 tai p. 050 310 7985. Yhteistyössä HYKS Jorvin alueen Psykiatria.
Tervetuloa! Joulukuun tapaamiset:

13.12. Joulukortti- ja lahjapaja
20.12. Lauletaan joululauluja

Bänditaitoryhmä
Bänditaitoryhmä kokoontuu soittamaan Lilla Karyllin yläkerran musiikkihuoneeseen perjantaisin klo 13-14
musiikkipedagogi Sarin ohjauksella.
Tule mukaan ryhmään! Ryhmä kokoontuu 7.12. saakka.

Levyraati
Kokoonnutaan Meriemyyn keskiviikkona 19.12. klo 14 pitämään yhteistä levyraatia. Tule sinäkin! Levyraadissa analysoidaan, muistellaan
ja arvostellaan soitettuja kappaleita. Voit halutessasi ottaa omaa musiikkia mukaan tai valita kappaleen
Youtubesta. Mukana Tiina.

Kirjastotunti
Meriemyssä järjestetään kirjastotunti kerran kuussa keskiviikkona 28.11.
ja 19.12. klo 13-14. Tunneilla kirjaston henkilökunta jalkautuu Meriemyyn ja tilaisuuden teema vaihtelee
lukuvinkkauksesta uusiin tuuliin ja
musiikkiin, myös toivomuksia sopii
esittää. Tervetuloa mukaan!

Kävelylenkkiryhmä
Eikö tule lähdettyä yksin lenkille?
Ei se mitään, porukassa se on muutenkin hauskempaa. Tule mukaan
lenkkiporukkaamme ottamalla yhteyttä Tuomakseen p. 050 310 7985.
Lenkkiporukka kokoontuu perjantaisin pe 7.12. ja 21.12. klo 15 Lilla
Karyllissa.
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Tukea ryhmästä
Lilla Karyllin teehetki
Teehetki pidetään keskiviikkona 19.12. klo 17-18.30 Lilla Karyllissa. Tervetuloa vaihtamaan ajatuksia elämästä ja ihmisenä olemisesta.
Ryhmä perustuu luottamuksellisuuteen ja vertaisuuteen.

Meren ja taivaan välillä
- diakonin ohjaama
keskusteluryhmä
Ryhmä kokoontuu Espoonlahden
seurakunnan diakonin Liisa Pohjosen ohjauksella parittomien viikkojen torstaisin klo 14-15.30 Meriemyn
sinisessä huoneessa ilman joulutaukoa. Tervetuloa!

Tukiryhmä ahdistuneille
Tervetuloa mukaan tukiryhmään
keskustelemaan sekä jakamaan
selviytymiskeinoja
ahdistukseen.
Ryhmä kokoontuu parillisten viikkojen torstaisin klo 18-19.30 Villa
Apteekin yläkerrassa (Pappilantie 5)
6.9.-13.12.
Ryhmää ohjaa vertaisohjaaja Monika ja psykoterapiaopiskelija Sirpa. Ryhmä toimii avoimella periaatteella, joten tervetuloa
mukaan. Osallistujilta edellytetään
luottamuksellisuutta.

Keskusteluryhmä
kaksisuuntaista
mielialahäiriötä sairastaville
kokoontuu parillisten viikkojen tiistaisin klo 18-19.30 Lilla Karyllin olohuoneessa ajalla 4.9.-11.12.
Ryhmä perustuu vertaistukeen ja toimii avoimella periaatteella. Osallistujilta edellytetään
luottamuksellisuutta.

Sinä 18-32-vuotias tuu messiin!
Emyssä toimii hanke inspiraation, seuran ja toiminnan tarjoamiseksi
18-32-vuotiaille. Erityisesti tervetulleita ovat yksinäiset tai sosiaalisesti eristäytyneet nuoret aikuiset, joilla on omaa kokemusta mielenterveys- ja/tai
päihdeongelmista. Ota yhteyttä ja tuu messiin! messissa(at)emy.fi
Arttu p. 050 312 5193 ja Titta p. 050 310 7982.

Mukaan kamuryhmään!
Kamuryhmät ovat 18–32-vuotiaille tarkoitettuja ryhmiä, joissa tutustutaan uusiin ihmisiin yhteisen
tekemisen merkeissä. Jokaisesta
kamuryhmästä muotoutuu osallistujiensa näköinen. Kamuryhmiä
kokoontuu Olarissa Emyn kohtaamispaikassa (Maapallonkatu 8 E-F)
sekä Espoon keskuksessa me-talolla (Terveyskuja 2 B). Kysy lisää Titalta tai Artulta ja tuu messiin!

Peliryhmä

Olarin kohtaamispaikassa (Maapallonkatu 8 E-F) perjantaisin klo 15–
18. Ryhmässä pelaillaan lautapelejä yhdessä, voit tuoda myös omia
pelejäsi. Ryhmä on avoin kaikille
18-32-vuotiaille lautapeleistä, korttipeleistä tai muuten vain peleistä
kiinnostuneille.

Kuntosaliryhmä

Kuntosaliryhmä kokoontuu Leppävaaran urheiluhallissa keskiviikkoisin klo 16–17. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Arttu p. 050 312 5193
tai arttu.poyhtari(at)emy.fi.

Nuorten aikuisten
ryhmätoiminta on
joulutauolla ajalla
24.12.2018–7.1.2019

Taideryhmä
Tiistaisin 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 p. 050 310 7982 tai
titta.huuskonen(at)emy.fi

Tilaa uutiskirje!
Tilaa Tuu messiin! -hankkeen uutiskirje laittamalla sähköpostia
osoitteseen messissa(at)emy.fi.

Kutsu yksinäisille 29-65-vuotiaille
Kutsu-hankkeen ystäväryhmätoiminta on tarkoitettu yksinäisille tai sosiaalisesti eristäytyneille 29-65-vuotiaille, jotka eivät ole Emyn toiminnan piirissä, mutta kaipaavat elämäänsä ihmisiä ja mielekästä tekemistä. Ota yhteyttä!
• Virpi Guttorm p. 050 310 7981 tai virpi.guttorm(at)emy.fi
• Tuomas Roito p. 050 310 7085 tai tuomas.roito(at)emy.fi

Ystäväryhmiä kokoontuu eri puolilla Espoota
•
•
•
•
•
•

Espoon keskuksessa maanantaisin klo 10.30-12.30
Espoon keskuksessa keskiviikkoisin klo 15-17
Espoon keskuksessa torstaisin klo 12.15-13.45
Leppävaarassa parittomien viikkojen maanantaisin klo 15-17
Matinkylässä maanantaisin klo 14-15.30
Kivenlahdessa tiistaisin klo 13-15
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Runoja emyläisten kynistä
Tilaa huoleton joulu
Joulun lumous
Tilaa joulu huoleton
Näin helppoako se vain on
Riittää, kun antaa itselle tilaa,
eikä sitä turhalla stressillä pilaa
Välttää ei voi aina huolta,
se on elon nurjaa puolta
Lähimmäistä tulisi muistaa aina,
ei siinä joulu enää paljoa paina
Ehkä voisi avata oven salvan
ja poistaa vanhan kalvan
Ehkä kammata myös tukan
ja nyppiä sukista nukan,
ehkä pöytään tuoksuvan kukan
Näin viettää voi joulua somasti,
huolettoman omasti

Joulu, joulu tullut on
Juhla armahainen
siitä riemu verraton
ilo autuainen
Tuula Viljasalo

Tonttulakit vilkkuu
pienet tiu'ut helkkyy
kuusen kynttilät välkkyy
Piparkakkujen tuoksu sekoittuu kuusen
ja metsän tuoksuun.
Aletaan olla väsyneitä jo kaupassa
juoksuun.
On ostettu lahjoja ja jouluruokaa
jo moni raukeana huokaa
On aika rauhoittua joulun viettoon
lumi peittää jo lähitienoon.
Radiossa soi joulumusiikki
jokaisen suusta tulee lämmin repliikki.
Pian avataan lahjat ja joulutunnelma
voi alkaa.

Ari Mikkola

Tuula Viljasalo
Höpsäys
Höpsöys täräytti unelmat todeksi
Tontut tanssi, leivokset väheni
Antoi hän lastensa nukkua
kunnolla aamuun
Oli heilläkin hetki
jo leikkiä yötä vasten.

Sateenkaari

Joni

Kohdatessa tervehdimme hymyillen
kuin vanhat tutut.

Sateenkaari, sateen ja auringon puolella.
Kaikki värit sulassa sovussa.
Matka kohdasta A paikkaan B.
Aarteenlöytäjän paratiisi.

Anne
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Emyn syysleirillä
Leirille Velskolaan lähdettiin
maanantaina aamulla 5.11.2018
innostuneina, jännittyneinä ja
odotuksia täynnä.
Leirin alku: kaikkia odotti perille tultaessa hyvä ruoka. Matkatavaroiden purkamisen jälkeen
alkoikin parempi tutustuminen
Väentuvan tiloihin ja omiin huoneisiin. Huoneet olivatkin hyviä,
isoja ja kodikkaita.
Käytäviä ja yhteisiä tiloja olikin
enemmän kun uskoisi. Kellarikerroksesta oli tehty hieno pikkukartano, jonne oli tuotu huonekaluja remontoinnin kourissa
olevasta oikeasta kartanosta. Pikkukartanosta kehittyikin varsinainen kohtaamispaikka ja illanvieton pääpiste.
Leirillä oli paljon kaikenlaista tekemistä ja toimintaa. Oli uskaliaita uimassa kävijöitä, varsikin kun veden lämpötila oli
noin kahdeksan astetta.

pihasaunassa ja puulämmitteisen saunan tunnelmasta, lumosta ja taiasta.

salamyhkäisissä tunnelmissa. Yllätys onnistui ja vietimme hyvät
syntymäpäiväjuhlat.

Leirillä myös useamman ihmisen
hiukset kokivat muodonmuutoksia. Oli parturointia tai letitystä halukkaille. Kunnon pesun
tarpeessa oltiinkin, kun joulukorttien teosta tulleet kimalteet
irrotus hiuksista ja iholta alkoi.
Muuten oltaisiin oltu kuin joulukuuset konsanaan.

Onneksi olkoon vielä kerran!

Operaatio yllätyssynttärit sujuvat
hyvin. Torstaina vietetystä juhlista ei saanut puhua etukäteen mitään kyseiselle henkilölle, ja sen
vuoksi kävikin melkoinen supina
ja suunnittelu, ettei vaan kukaan
mene etukäteen vahingossa puhumaan mitään. Torstain aamu
ja aamupäivä vietettiin hyvin

Tehtiin myös kävelyretkiä ja
sieniretkiä, joissa löydettiin
hyvin syötäviä sieniä. Leirillä
kävi myös Emystä vierailijoita, jotka hauskuuttivat meitä. Oli bingon pelaamista,
joulukorttien askartelua, leiriläisiin tutustumispelejä ja
levyraati ynnä muuta kivaa.
Ruokaa oli paljon ja se oli
hyvää, lisäksi oli makkaran grillausta ja muurinpohjalättyjä mansikka hillon ja kermavaahdon kera.
Kolmena kertana me nautimme ihanista löylyistä
10

Perjantai eli lähtöpäivä sujui hyvin ja pienten bussin käynnistysongelmien jälkeen päästiin taas
Rollen kyydillä turvallisesti kotiin.
Kiitos kaikille! Kyllä oli hyvä leiri,
hyvät jutut ja mahat täynnä!!

Ystävällisin terveisin,
Leiriläinen Sari
P.S. Minä en sitten olisi kyllä löytänyt yhtään SYÖTÄVÄÄ sientä, joten älkää vain syökö minun
kokkaamia sienisalaatteja!

Hyvää joulua ja kiitos kuluneesta vuodesta
Ilmassa leijuu juhlava aika.
Nurkissa raikaa tonttujen laulun taika.
Pöydät täytetään maittavin herkuin,
kaikkia muistetaan jouluisin terkuin.
Iloa, lämpöä, tuikkujen tunnelmaa,
tätä kaikkea joulu aikaan saa.
Emy toivottaa sinulle hyvää joulua ja onnea tulevaan vuoteen!
Tervetuloa joulukuussa katsomaan Lilla Karyllin maakellarin jouluseimeä sekä puutaloidylliämme koristavia jouluvaloja. Poikkea samalla moikkaamassa ja vaikka osallistumassa talon askareisiin.
Emy on lahjoittanut joulukorttirahat SPR:n Hyvä Joulumieli -keräykseen.
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Emyn yhteistyökumppaneiden toimintaa
Ruoka-apua arkeen

Manna-Apu ry

Terveyskuja 2 E 8 (Espoon keskus),

Espoon Ankkuri

p. 040 040 1114

•

Matinkartanontie 16 B, (Matinkylä)
p. 010 231 3760 , tiina.kaleva(at)samaria.fi

•

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

•
•

elintarvikkeita jaossa ti ja to klo 10 sekä pe klo 11.30.
Kelakortti ja oma kassi mukaan.

Espoonlahden seurakunta

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

ryhmätoimintaa.

Hyvä Arki ry

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

•

Muita vertaistukitoimijoita Espoossa

•

Äidit irti synnytysmasennuksesta

Avoin vertaistukiryhmä Nöykkiön neuvolassa (Oxfotintie 8) kokoontumiset kerran kuussa klo 18-20 keskiviikkoisin 12.12. Ilmoittaudu mukaan p. 040 7598941 tai
klonnqvist(at)gmail.com tai tsalomki(at)gmail.com

Ryhmätoimintaa seurakunnissa
Kohtaamispaikka Tule keskustelemaan kahvikupin
äärelle torstaisin klo 12.30–14 Tapiolan kirkon
Olohuoneeseen. Kohtaamispaikassa mukana diakonissa
Sanna Tuusa. Tällä hetkellä osallistujat ovat iäkkäämpiä
henkilöitä, mutta Kohtaamispaikka on tarkoitettu
kaiken ikäisille.

Mieli maasta ry

Vertaistukiryhmiä masentuneille www.mielimaastary.fi
•
•

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 juusto
-ja kinkkuleipiä, kakkua, pullaa, hedelmiä ym. Aamupalan tarjoilut vaihtuvat päivittäin. Aamupalan
hinta on 2 euroa (asunnottomille ilmainen).

Tapiolan kirkolla keskiviikkoisin klo 18.00-20.45
Tiedustelut: Mieli Maasta ry:n toimisto, puh. 050441 2112.

Suomen Moniääniset ry

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. Syyskauden
viimeinen kerta on 13.12.

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. Tarkemmat tiedot www.
etelansyli.fi

Torstaiturinat Torstaiturinat on avoin keskusteluryhmä
mielenterveyden tueksi parillisten viikkojen torstaina
29.11. saakka klo 13-14.30 Espoonlahden kirkolla.
Ryhmää ohjaa diakoni Ritva Aarnio, p. 040 537 6854.

Edistia/toimintakeskus Oodi

Kurssitoimintaa mielenterveyskuntoutujille. Lisätietoja
https://edistia.fi/kurssitoiminnan-kalenteri/

Meren- ja taivaan välillä ryhmän tiedot sivulta 7.
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Diakonia- ja kappelilounaat

Espoon me-talo

Diakonia- ja kappelilounaat ovat tarjolla ihmisille,
joilla on taloudellisia vaikeuksia tai jotka kaipaavat
ruokaseuraa. Diakoniatyöntekijä on tavattavissa
lounaan yhteydessä.
• Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, ti ja to
11.30-12.30, 3€. Syyskausi 4.9.-18.12.
• Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, ma ja to klo
11–13, 5€. Syyskausi/tiedustele kappelilta.
• Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, ti klo 11–12.30,
4€. Syyskausi/tiedustele kappelilta.
• Suvelan kappeli, Kirstintie 24, ti klo 12–13, 3€. Syyskausi 11.9.-11.12.
• Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti klo 12-13,
4€. Syyskausi/tiedustele kappelilta.
• Matinkappeli, Liisankuja 3, ti klo 13-14, 3€. Syyskausi 4.9-11.12.
• Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, ke klo 13-14, 3€.
• Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, lounas ti klo 12.15,
4€. Syyskausi 4.9.-4.12.
• Soukan kappeli, Soukankuja 3, ti klo 11-12, 3€.
• Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8 klo 12-13, 3€
ma ja to.
Varmistathan joulunajan
seurakunnasta!

poikkeukset

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

Tietoa ja tukea verkosta
www.mielenterveystalo.fi
Tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita,
oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja.
www.terveyskyla.fi/vertaistalo
Konkreettisia vinkkejä ja yhteystietoja
potilasyhdistysten vertaistukipalveluihin,
kokemustarinoita sekä vertaisvideoita.
www.espoolaiset.fi
Tutustu yhteisöihin ja yhdistyksiin,
löydä tukea, tekemistä ja tapahtumia.

kyseisestä
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Sinustako Emy-Jeesi?
Haluaisitko jeesata uusia ihmisiä tulemaan mukaan Emyn toimintaan? Vapaaehtoisena Emy-Jeesinä voit esimerkiksi
osallistua ensikertalaisen kanssa yhdessä talkoisiin tai käydä tutustumassa Emyn eri ryhmiin. Aloittaa voit vaikkapa
tutustumalla yhteisellä kahvihetkellä tai kävelyllä. Madallat toisen kynnystä osallistua ja autat löytämään mielekästä tekemistä. Yhdessä on aina mukavampi astua uuteen. Voit halutessasi myös olla mukana eri tapahtumissa yhdessä Emyn työntekijän kanssa ja esitellä Emyn toimintaa. Osallistut haluamallasi työpanoksella, sovitusti oman aikataulusi mukaan.
Emy-Jeesinä saat antoisaa tekemistä vapaa-aikaan ja kokemuksia uusien ihmisten kohtaamisesta. Tässä arvokkaassa tehtävässä sinulla on mahdollisuus tehdä hyvää ja antaa konkreettista apua ja tukea toisen arkeen. Autat vähentämään yksinäisyyttä ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Virpiin p. 050 310 7981.

Glögitarjoilu ma 10.12. klo 10-14 tervetuloa! Suljettuna 6.12, 24.-26.12. ja 1.1.

Ryhtyisitkö vertaiskaveriksi?
Haluatko tulla kaveriksi 3-4 hengen kaveriporukkaan?
Ajatuksena vähentää yksinäisyyttä: tavata ja tutustua, jutella kahvikupposen äärellä. Mahdollisesti käydä vaikka Kaikukorttikohteissa yhdessä tai keksiä jotain muuta yhdistävää. Vertaiskaverit toimivat toisilleen vapaaehtoisena matalan kynnyksen vertaistukena – kohtaavat toisensa ihmisenä, vertaisena.
Ilmoittaudu Emyn vapaaehtoiskoordinaattorille: virpi.guttorm@emy.fi, p. 050 310 7981. Hän saattaa kaverit yhteen.
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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 - vuoden 2019 jäsenmaksuja otetaan vastaan vasta vuoden vaihduttua!
Vuodelle 2018 jäsenmaksu on 23 € ja kannatusjäsenmaksu on 100 €. Jäsenmaksut säilyvät samoina vuonna 2019.
Jäsenmaksu kattaa aina yhden kalenterivuoden kerrallaan. Jäsenet saavat EMY-tiedotteen postitse kotiin ja 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
Puheenjohtaja		
Varapuheenjohtaja
Toiminnanjohtaja
Toiminnanohjaaja
Toiminnanohjaaja
Toiminnanohjaaja
Ohjaaja		
Ohjaaja		
Ohjaaja		
Järjestötyöntekijä
Järjestötyöntekijä
Järjestötyöntekijä
Järjestötyöntekijä
Järjestötyöntekijä
Järjestötyöntekijä

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

www.emy.fi

espoonmielenterveys(at)emy.fi
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. 050 312 5192
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
nina.matikainen(at)emy.fi
tiia.hachad(at)emy.fi
kari.vironen(at)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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