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Mielenterveysyhdistys
Hyvinkään Verso ry
hyvinkaanverso.yhdistysavain.fi

Olemme avoinna
Ma, ke, to klo 10 – 15
Pe klo 10 – 14

Toiminnanjohtaja Anne Alén
GSM: 040-1949 616
anne.alen@verso.inet.fi
Emäntä Kyllikki Hypèn
GSM: 040 520 1662
kyllikki.hypen@verso.inet.fi
Ohjaaja Krista Kukk
GSM: 0400-638 608
krista.kukk@verso.inet.fi

Kahvila Verso
Sandelininkatu1
05800 Hyvinkää

Hyvinkään Verso ry
Sahanmäenkatu 1
05800 Hyvinkää
Puh. (019) 488 226

Sydämellisesti tervetuloa mukaan toimintaan!

Puh. 019 4593 818
Kahvilavastaava Tuula Mattila
(Sinikka Lindberg lomalla)

E-mail kahvila@verso.inet.fi
MIELENTERVEYSYHDISTYS HYVINKÄÄN VERSO RY

Yhdistyksen tavoitteena on edistää mielenterveyttä, yhdistää ja aktivoida
yhdistyksen kotikunnan ja sen lähikuntien alueella asuvia
mielenterveyskuntoutujia ja heidän läheisiään, kehittää
mielenterveyspalvelujen saatavuutta, laatua ja tasoa sekä tehdä
ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden kannalta.
Yhdistyksellä on toimitila
Hyvinkään Sahanmäessä sijaitsee Versotalo, jossa jäsenet ja henkilökunta
tekevät yhteisen toimitilan ylläpitoon liittyviä askareita. Jäsentalo on
kohtaamispaikka, jossa järjestetään erilaista toimintaa mm. ryhmiä,
joissa voi oppia tai opettaa ja saada onnistumisen kokemuksia. Toiminta
perustuu vertaistukeen, kunnioitukseen, tasavertaisuuteen ja
vapaaehtoisuuteen. Päätavoite on jäsenten sosiaalinen kuntoutus ja
mahdollisimman hyvä elämä.
Yhdistyksellä on kahvila
Kahvila Verso toimii normaalin yrityksen tavoin Hyvinkään
pääterveysasemalla ja sen tuotto käytetään jäsentalon toimintaan.
Hyvinkään Verso ry on Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistys
Verson jäsenet saavat keskusliitosta neljä kertaa vuodessa ilmestyvän
Revanssi-lehden ja jäsenet voivat tilata Käsi kädessä – lehden puoleen
hintaan. Lisäksi jäsenille on muita etuisuuksia. Keskusliitto järjestää mm.
jäsenyhdistysten toimihenkilöille ja jäsenille koulutusta ja
valtakunnallisia tapaamisia.
Mielenterveysyhdistys Hyvinkään Verso ry:n
jäseneksi voit liittyä maksamalla jäsenmaksun
15 €/vuosi. Voit myös tukea toimintaamme
tekemällä lahjoituksen Lammin Säästöpankkiin:
426012-262207
Jäsenlounas 4.80 € maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin!
Muistathan ilmoittautua ruokailuun edellisenä päivänä, kiitos.
Puh. (019) 488 226.

Yhteistyötahot
Mielenterveyden keskusliitto ry
www.mtkl.fi
Omaiset mielenterveystyön tukena
Uudenmaan yhdistys ry
Tukholmankatu 2
00250 HELSINKI
www.otu.fi
Hyvinkään seudun mielenterveysseura ry
Donnerinkatu 5 tsto 8
05800 HYVINKÄÄ
www.hymise.fi
Hyvinkään seurakunta
Hämeenkatu 16
PL 29
05800 HYVINKÄÄ
www.hyvinkaanseurakunta.fi
Hyvinkään kaupunki
(019) *459 11
www.hyvinkaa.fi

