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Toiminnallinen syyskausi näkyvissä!

Toivottavasti sinun kesääsi mahtui niin lepoa ja rentoutumista, kuin innostavia tapahtumiakin!

Kuluneena kesänä on ainakin tarjontaa kesätapahtumissa riittänyt, kun viimein tapahtumia on voinut

vapaasti järjestää. Moni on pitkän tauon jälkeen rohkaistunut myös osallistumaan. 

 

Nyt elo-syyskuulla päästään nauttimaan monenlaisista sadonkorjuuherkuista. Nopsajalkaiset kirmaavat

marja- ja sienimetsiin, ja toiset löytävät herkut pakastimeen ja pöytään vaikka torilta. Nautinnollisia

herkkuhetkiä yhtä kaikki!

 

Keski-Suomen Muistiyhdistyksen ja Muistiluotsin ryhmätoiminta ja muu tarjonta käynnistyy syyskuun

aikana. Ryhmiin tullaan edelleen ilmoittautumisen kautta. Edellisellä kaudella ryhmissä käyneisiin

ollaan yhteydessä lähiaikoina. Tapahtumista löydät tietoa verkkosivuiltamme, ja ilmoittelemme

ajankohtaisista asioista myös facebookissa. Täältä uutiskirjeestäkin löydät tärppejä kalenteriisi!

 

Iloista alkavaa syksyä sinulle! 

 

Muistiyhdistyksen sivuille tästä

 

 Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä  

 

 

 

 

 

 

 

https://ksmuistiyhdistys.fi/
https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/$archive$


 

Kuva Sari Sutela

Syysretki Kartano Kievariin Äänekoskelle 27.10.2022

Odotettu retki tulossa!

Syysretki suuntautuu tällä kertaa Äänekosken Kartano Kievariin!

Ohjelmassa on herkullista ruokaa, mukavaa yhdessäoloa, musiikkia -

ja senioritanssia! 

Retken hinta on 25€/henkilö, ja se sisältää lounaan, iltapäiväkahvin

ja ohjelman. Retkipäivään voi saapua omin kyydein, tai tulla

yhteiskuljetuksella Jyväskylästä. Yhteiskuljetuksesta peritään

retkimaksun lisäksi erillinen maksu 10€/henkilö.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 17.10.2022 mennessä toimistolle, p.

044 561 4927 tai sähköpostilla toimisto@ksmuisti.fi

Avaa tulostettava mainos tästä (pdf)

 

Hyvää elämää muistiystävällisessä

yhteiskunnassa - Muistiviikon juhla  Jyväskylässä

 

Muistiyhdistyksen toimiston

aukioloajat:

Rauhankatu 1, 40100 Jyväskylä

toimisto@ksmuisti.fi

p. 044 561 4927

avoinna ma-to 9-13

Toimistolla voit hoitaa jäsenasioita ja hankkia

myyntituotteitamme.

Muistiyhdistyksen sivuille

tästä

 

 

Ohjausta ja neuvontaa

muistiluotseilta sopimuksen mukaan.

Ota yhteyttä!

Soita, tai laita meille sähköpostia, niin varataan

sinulle aika puheluun, etätapaamiseen tai

toimistolle. Liikumme maakunnassa ja teemme

osittain etätöitä, joten sopimalla ajan vältät

hukkareissut.

Sini Sanaslahti p. 044 761 4925

Marianna Ikonen p. 044 561 4926

Sari Sutela p. 040 847 4650

Lähetä postia

muistiluotsille 

 

 

 

 

 

https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/keski-suomen-muistiyhdistys-ry-2018/syysretki-27.10.2022-.pdf
https://ksmuistiyhdistys.fi/
mailto:muistiluotsi@ksmuisti.fi


Kuva Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry

23.9.2022    klo 17-18:30

Muistilangat-lauluryhmä Lahdesta esiintyy! Paikkoja on rajoitetusti,

varaa omasi ajoissa!

Muistiviikon juhlaa vietämme Sepänkeskuksen Reaktori -salissa

(Kyllikinkatu 1. 40100 Jyväskylä) perjantaina 23.9.2022 klo 17-

18.30. Vieraana juhlassa Muistilangat -lauluryhmä Lahdesta.

Muistilangat laulaa tuttuja lauluja, mutta uusilla sanoituksilla.

Sanoitukset kumpuavat muistiperheiden elämästä, huumoriakaan

unohtamatta. Muistilangoissa laulaa muistisairauteen sairastuneitä ja

heidän läheisiään, ja pari työntekijääkin on mahtunut mukaan.

Luvassa on lisäksi Keski-Suomen Muistiyhdistyksen toiminnan esittelyä ja kahvitarjoilu. Mahdollisuus

tuotteiden ostamiseen yhdistyksen tukemiseksi.

Ilmoittautuminen viimeistään 19.9.2022 mennessä toimistolle, p. 044 561 4927 tai 

toimisto@ksmuisti.fi. Ilmoita myös mahdolliset erityisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä.

Tervetuloa!

Tulosta juhlamainos tästä (pdf)

kuva: Pixabay

Iloa Musiikista -ryhmä  muistisairauteen

sairastuneille, ja samanaikainen läheisten ryhmä

alkamassa syyskuussa Jyväskylässä!

Iloa Musiikista -ryhmä muistisairauteen sairastuneille

Iloa Musiikista -ryhmässä lauletaan tuttuja lauluja, soitetaan

rytmisoittimilla, kuunnellaan musiikkia, muistellaan, tarinoidaan,

taiteillaan ja liikutaan musiikin mukana. Jokaisella kerralla on oma teemansa. Aiempaa musiikillista

osaamista ei tarvita, kiinnostus riittää. Samanaikaisesti kokoontuu ryhmä läheisille, mutta Iloa

Musiikista -ryhmään voi osallistua yksinkin.

Ryhmää ohjaa musiikkipedagogi Saara Heinonen geronomi- opintoihin liittyvänä kehittämistyönä

yhdessä toimistotyöntekijän kanssa.

Samainaikaisesti kokoontuva ryhmä läheisille

Iloa Musiikista -ryhmään osallistuvien läheisille on tarjolla samanaikaisesti kokoontuva läheisten

ryhmä. Ryhmiin tullaan yhdessä, ja aloitetaan ryhmien yhteisellä kahvittelulla. Sen jälkeen läheiset

siirtyvät toiseen ryhmätilaan, ja musiikkiryhmä jatkaa isossa ryhmätilassa. Ryhmät päättyvät samaan

aikaan. Vertaisryhmässä tapaat samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä vaihtelevan

toiminnan merkeissä. Ryhmää ohjaavat muistiluotsit.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot

Ilmoittautuminen ryhmiin 31.8.22 mennessä. Ryhmiin otetaan rajoitettu määrä osallistujia, joten

varaa paikkasi ajoissa! Ohjaajat ilmoittavat ryhmäkerrat tarkemmin ilmoittautumisen yhteydessä.

Kokoonnumme Muistiyhdistyksen toimistolla (Rauhankatu 1, Jkl) kerran kuukaudessa, keskiviikkoisin

klo 13-14.30.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Sari, 040 847 4650 tai muistiluotsi@ksmuisti.fi

 

Molempien ryhmien tulostettava mainos tästä (pdf)

 

 

 

https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/keski-suomen-muistiyhdistys-ry-2018/muistiviikon-juhla-1.pdf
https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/keski-suomen-muistiyhdistys-ry-2018/syksy-musiikkiryhma-ja-laheisten-ryhmat-2022-ilman-paivamaaria.pdf


Kuva: Pixabay

Jalkapalloa uudella tyylillä - kävellen!

IkiOma Ikä ry ja Jyväskylän kaupunki järjestävät yhteistyössä

Kävelyjalkkis-projektin, jossa yli 65-vuotiaat jyväskyläläiset pääsevät

kokeilemaan kävelyjalkapalloa 8 viikon ajan.

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa maanantaisin klo 15-16 15.8.-3.10.

välisenä aikana. Ilmoittaudu mukaan pian, p. 050 566 3719 tai

ikiomaika@gmail.com.

Ryhmän mainoksen löydät tästä

 

 

Muistikummituokio Laukaan kirjaston

opintosalissa 16.9.2022 klo 15:30-

17:00

Tule oppimaan kansalaistaitoja

muistisairauksista muistikummituokion

avulla

Muistisairautta sairastaa Suomessa noin

193 000 henkilöä. Vuosittain sairastuu noin

14 500 henkilöä. Kukaan ei sairasta

muistisairautta yksin, vaan asia koskettaa aina

pienempää tai suurempaa läheisten joukkoa.

Tehdään yhdessä meille kaikille

muistiystävällisempi maailma elää -

Muistikummituokio tarjoaa tietoa

muistisairauksista ja sairauden vaikutuksista

sairastuneeseen kansalaistaitotasolla.

Tilaisuuden pitää Keski-Suomen Muistiluotsi, ja

tuokion jälkeen on varattu aikaa keskustelulle

ja kysymyksille.

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Ei

ennakkoilmoittautumista.

Osoite: Laukaan kirjasto, Vuojärventie 2,

41340 Laukaa

 

Avaa tästä tulostettava mainos (pdf)

 

Muistikummituokio Hankasalmen

Seniorituvalla 7.10.2022 klo 13-14:30

Tule oppimaan kansalaistaitoja

muistisairauksista muistikummituokion

avulla

Muistisairautta sairastaa Suomessa noin

193 000 henkilöä. Vuosittain sairastuu noin

14 500 henkilöä. Kukaan ei sairasta

muistisairautta yksin, vaan asia koskettaa aina

pienempää tai suurempaa läheisten joukkoa.

Tehdään yhdessä meille kaikille

muistiystävällisempi maailma elää -

Muistikummituokio tarjoaa tietoa

muistisairauksista ja sairauden vaikutuksista

sairastuneeseen kansalaistaitotasolla.

Tilaisuuden pitää Keski-Suomen Muistiluotsi,

ja tuokion jälkeen on varattu aikaa

keskustelulle ja kysymyksille. Paikalla on myös

muistikoordinaattori.

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Ei

ennakkoilmoittautumista.

Osoite: Keskustie 53A, 41520 Hankasalmi

 

Avaa tästä tulostettava mainos (pdf)

 

 

https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/keski-suomen-muistiyhdistys-ry-2018/kavelyjalkkis_mainos.png
https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/keski-suomen-muistiyhdistys-ry-2018/2022_muistikummituokio_laukaa-1.pdf
https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/keski-suomen-muistiyhdistys-ry-2018/2022_muistikummituokio_hankasalmi-1.pdf


Kuva Sari Sutela

Luonto antaa voimaa - Luontopäivä senioireille

torstaina 8.9.2022 klo 12-15

Ladun majalla, Ronsuntaipaleentie 279, 40500 Jyväskylä

Luonnossa nauttimista omatoimisesti tai ohjatusti luontopolulla,

mukavaa ohjelmaa mm. bingo. Tapahtumassa mahdollistuus paistella

omia makkaroita ja nauttia eväitä. Voit myös ostaa makkaraa,

munkkeja ja kahvia Jyväskylän sydänyhdistyksen kioskista

(käteismaksu!).

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Jyväskylä kumppanuuspöydän

toimijat.

Perillä on maksuton paikoitus autoilijoille. Saapua voi myös Linkillä

nro 13 tai yhteiskuljetuksella. Se on tarkoitettu erityisesti heille,

jotka eivät muutoin pääsisi osallistumaan. Ilmoittautuminen

yhteiskyytiin arkisin ma 8.8 - ma 5.9. klo 9-17 puh. 0400 274 209 tai

aulapalvelut@kyt.fi. 

REITTI 1

Vaajakoski 10.50 - Jyskän varastomyymälä 10.55 - Kristillinen opisto 11.05 - Kuokkala 11.10 - Lutakko

11.15 - Matkakeskus tilausajolaituri 11.25 - Keljonkeskus 11.35 - Myllyjärvi 11.45 - Keltinmäki 11.50 -

Ladun maja klo 12.00. Paluu samaa reittiä klo 14.

REITTI 2

Savelan S-marketin pysäkki 12.00 - Laajavuorentie (Pehtoori) 12.05 - Palokanorsi 12.10 - Palokka

12.15 - Huhtasuo 12.20 - Matara 12.30 - Harjun oppilaitokset 12.40 - Viitaniemi 2, 12.45 -

Vellamonkatu 2, 12.50 - Voionmaan koulu 2, 12.55 - Kyllö 2, 13.00 - Ladun maja klo 13.10. Paluu

samaa reittiä klo 15. Tarkemmat tiedot pysäkeistä ilmoittautuessa. Paikkoja kyyteihin rajoitetusti -

ilmoittaudu hyvissä ajoin!

Avaa tulostettava mainos tästä (pdf)

Kuva Sari Sutela

 

Soveltava luontoliikuntapäivä tiistaina 6.9.2022 klo

12-14:30

Ladun majalla, Ronsuntaipaleentie 279, 40500 Jyväskylä

Jyväskylän liikuntapalvelut järjestää liikunnallisen luontotapahtuman

kaikille erityistä tukea tarvitseville liikkujille. Tapahtuma on suunnattu

eri tavalla vammaisille henkilöille, tuki- ja liikuntaelinsairauksia tai

muita pitkäaikaissairauksia sairastaville henkilöille. Tapahtuman

tarkoituksena on tarjota luontoliikuntakokemuksia, opastaa, jakaa ja

lisätä tietoa soveltavan liikunnan mahdollisuuksista Jyväskylässä, sekä liikunnan erityisvälineiden

vuokraamisesta tai hankinnasta. Gradian liikuntaneuvoja opiskelijat ovat mukana ohjaamassa mm.

frisbeegolfia, pienpelejä, leikkejä, mato-ongintaa, melontaa, suunnistusta ym. Paikalla on mahdollista

nauttia omia eväitä laavulla tai nuotiolla. Tapahtuma on maksuton ja siihen voi osallistua kaikista

kunnista.

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan Ilmoittamalla osallistujamäärä ja organisaatio mistä tulette (K-S

Muistiyhdistys) 1.9.2022 mennessä sähköpostilla heli.sohkanen@jyvaskyla.fi 

Avaa tulostettava mainos tästä (pdf)

 

 

https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/keski-suomen-muistiyhdistys-ry-2018/luontopaiva-seniorit-2022.pdf
https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/keski-suomen-muistiyhdistys-ry-2018/luontoliikuntapaiva-erityisryhmat-6.9.2022.pdf


Verkkoluentoja ja valmennuksia tulossa!

Läheisten illat verkossa 

keskiviikko 28.9.2022 klo 16:30-18 Oikeudellinen ennakointi    keskiviikko 26.10.2022 klo

16:30-18 Läheisen jaksaminen

Läheisten illat on tarkoitettu muistisairaiden henkilöiden omaishoitajille ja muille läheisille. Syksylle on

suunniteltu kaksi teemallista iltaa Teams-alustalla verkossa.

Osallistumiseen tarvitset nettiyhteydellä varustetun tietokoneen, mikrofonin ja kuulokkeet tai tabletin.

Saat tarkemmat ohjeet ja osallistumislinkin ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Ilmoittautua voi edelliseen päivään asti. Sari, p. 040 847 4650 tai

muistiluotsi@ksmuisti.fi 

 

Avaa tulostettava mainos tästä (pdf)

Kun kuulet, pystyt myös muistamaan -webinaari

Muistisairauteen sairastuneiden läheisille to 6.10. klo 17-18.30.

Kuulolii�o ry:n Kuule ja muista -hanke järjestää Muis�sairaiden läheisille suunnatun webinaarin kuulosta ja kuulemisen
apuvälineistä. Webinaarissa pääset kuulemaan ja keskustelemaan, kuinka heikentynyt kuulo voi vaiku�aa muis�in ja arjen
vuorovaikutukseen. Asiantun�joina Maarit Honkasola ja Tiina Ahonen Kuuloliiton Kuule ja muista -hankkeesta. Tilaisuus
järjestetään Teamsissa 6.10.2022 kello 17-18.30.

Ilmoi�autuminen sähköpos�tse osoi�eeseen �ina.ahonen@kuulolii�o.fi tai puhelimella 044 346 9539. Voit lähe�ää meille myös
kysymyksiä ennakkoon, joihin vastaamme webinaarin aikana.

Keski-Suomen Muis�yhdistys ry on Kuule ja muista -hankkeen ohjausryhmässä ja tärkeä yhteistyökumppani Keski-Suomessa

Ilmoittaudu webinaariin linkillä

Muistikonferenssi 2022

Muistiliiton järjestämä Muistikonferenssi järjestetään myös tänä vuonna webinaarina

9.11.2022. Mukaan pääset omalta koneeltasi, tervetuloa mukaan!

Muistikonferenssin ilmoittautuminen käynnistyy early bird hinnoilla 15.8.2022, lisätiedot ohjelmasta ja

ilmoittautumisesta päivitetään muistiliiton muistikonferenssin omalle verkkosivulle. Konferenssi on

maksullinen.

 

 

 

 

https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/keski-suomen-muistiyhdistys-ry-2018/laheisten-illat-verkossa-2022-syksy.pdf
mailto:tiina.ahonen@kuuloliitto.fi
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/93e379d6-6d18-415d-862a-93ab88fc5ab7?displayId=Fin2597379


 

Muistikonferenssin verkkosivulle pääset tästä!

 

Kuva:Sari Sutela

Vahvikelinjalla kuunnellaan

Vahvikelinja on Vanhustyön keskusliiton ikääntyneille suunnattu

puhelinpalvelu. Se tarjoaa synkkien sotauutisten keskellä muuta

ajateltavaa päivään virkistävien keskustelujen ja yhdessä tekemisen

avulla. Linjalla vastaavat Vanhustyön keskusliiton koulutetu

vapaaehtoiset.

Puheluissa ratkotaan yhdessä aivopähkinöitä, visaillaan tai

muistellaan mukavia ja jutustellaan. Mahdollisuus myös

puhelinjumppaan istuen tai seisten. Valinnanvaraa tehtävissä riittää aina helpoista haastaviin ja niistä

soittaja voi valita oman mielenkiintonsa mukaan sopivimmat. Tärkeintä on kuitenkin rento ja virkistävä

hetki. Vahvike-aineistopankin ehtymättömästä aarrearkusta löytyy monenlaisia teemoja keskustelujen

ja muistojen lähteeksi.

Vahvikelinjaan soittaminen:

Vahvikelinjan puhelinnumero on 050 328 8588. Puheluihin vastataan maanantaisin,

tiistaisin, keskiviikkoisin ja sunnuntaisin klo 13–15. Puhelimeen vastaavat koulutetut

vapaaehtoiset.

Vahvikelinjan numero kuuluu tavallisten operaattoreiden puhepaketteihin, eikä siihen soittamisesta

koidu ylimääräisiä kuluja.

Toisen henkilön puolesta voi myös jättää Vahvikelinjaan yhteydenottopyynnön, niin soitamme

seuraavan puhelinpäivystyksen aikana. Yhteydenottoa varten tulee kuitenkin ensin kysyä ikääntyneen

lupa.  Tarvitaan ainoastaan puhelinnumero, jonka voi antaa joko soittamalla hankekoordinaattorille Outi

Hellsten 050 5145 711 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi (at) vtkl.fi

Vanhustyön keskusliiton sivuille tästä

Kuva: Pixabay

Muistiliitto ja Attendo ovat aloittaneet yhteistyön

Yhteistyöllä kehitetään hoiva- ja palvelukoteihin muuttavien ja niissä

asuvien muistisairaiden ihmisen ja heidän läheistensä tukea.

Hoivakodeissa asuvista noin kolme neljästä sairastaa muistisairautta.

Siksi on tärkeää, että henkilöstöllä on osaamista muistisairaan

ihmisen ja hänen läheisensä kohtaamisesta sekä hyvästä arjesta

hoivakodissa. Muistiliitto ja jäsenyhdistykset ovat pitkään tehneet

työtä Hyvän hoidon kriteeristön levittämiseksi. Paikallisella

yhteistyöllä eri julkisten ja yksityisten hoivakotien kanssa on pitkiäkin perinteitä.

Käytännössä Attendon kanssa tehtävässä yhteistyössä on kyse koulutus- ja viestintämateriaalista,

jonka tarkoituksena on edistää hoivakodeissa asuvien muistisairaiden hoitoa ja huolenpitoa sekä tukea

läheisten ja hoiva- ja palvelukotien henkilökunnan välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. 

Muistiliiton vaihtuvat asiantuntijat osallistuvat vieraina Kohtaamisia Attendolla -podcast-sarjaan.

Keskustelun teemat liittyvät muistisairaan kohtaamiseen ja elämän historian tunnistamisen tärkeyteen,

tarpeita vastaaviin palveluihin sekä läheisen muuttuvaan rooliin. Myös läheisten ääni on esillä. Podcastit

julkaistiin keväällä 2022.

Podcasteissa vaihtuvat Muistiliiton asiantuntijat ja vieraat keskustelevat Attendon Susanna Paloheimon

johdolla eri teemoista:

Jakso 1: ”Muistisairaan läheinen ja tunteet”, keskustelemassa asiantuntija Outi Ronkainen Muistiliitolta

sekä väitöskirjatutkija, toiminnanjohtaja (opintovapaalla) Ulla Halonen Keski-Suomen

Muistiyhdistyksestä

Jakso 2: ”Millainen on muistisairaan unelmien hoivakoti?”, keskustelemassa muistiluotsikoordinaattori

Krista Pajala Muistiliitolta sekä muistisairaan läheinen Laura Kytöhonka

 

 

https://www.muistiliitto.fi/fi/muistiliitto/ajankohtaista/muistikonferenssi-2022
https://vtkl.fi/


Jakso 3: ”Muistisairaan muutto hoivakotiin”, keskustelemassa neuvontakoordinaattori Mailis Heiskanen

Muistiliitolta sekä omaishoitajana toiminut Terttu Forsell.

Jakso 4: ”Muistisairaan läheisenä läsnä hoivakodin arjessa”, keskustelemassa asiantuntija Outi

Ronkainen Muistiliitolta sekä sosionomi Emmi Järvi Attendokoti Hämeen Härästä

Kaikki neljä jaksoa on julkaistu, ja niitä pääsee kuuntelemaan alla olevasta linkistä. Jaksot voi

kuunnella myös suoratoistopalvelu Spotifystä. Ensimmäisessä jaksossa on mukana Keski-Suomen

Muistiyhdistys ry:n opintovapaalla oleva väitöskirjatutkija Ulla Halonen.

Pääset kuuntelemaan podcastit täältä

 

 

 

 
 

Maksuton asianajajapäivystys

Jyväskylä kaupungin kirjastolla

Joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo

17-19

Jyväskylän kaupungin pääkirjastossa

(Kokoustila, 2. krs, lastenosaston vieressä)

järjestetään maksuton asianajajapäivystys kello

17.00–19.00. Vuoronumeroita annetaan 2.

kerroksen aikuistenosaston palvelupisteeltä klo

16 alkaen.

Päivystyspäivämäärät syksyllä 2022:

7.9.

5.10.

2.11.

7.12.

Päivystyksessä annetaan maksutonta neuvontaa

oikeudellisissa asioissa. Jokaiselle asiakkaalle on

varattu enintään 15 minuuttia asiointiaikaa.

Asianajaja kertoo, onko asiassa tarpeellista

hakea oikeudellista asiantuntija-apua ja ohjaa

asiakkaan tarvittaessa asiaan perehtyneen

asianajajan tai oikean viranomaisen puoleen.

Päivystyksessä ei laadita asiakirjoja tai hoideta

muita toimeksiantoja. Lakimiehen kanssa

päivystyksessä käydyt keskustelut ovat aina

luottamuksellisia. Päivystykseen ei voi tehdä

ajanvarausta eikä neuvontaa voida antaa

puhelimitse. Neuvonnan järjestää

Asianajajaliiton Keski-Suomen osasto.

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄ

Jyväskylän kaupunginkirjasto, Asianajajaliiton

Keski-Suomen osasto

Jyväskylän kaupuntin tapahtumasivulle tästä

 

Kuva: Pixabay

Talousneuvola Jyväskylän

pääkirjastolla

Vapaudenkatu 39-41, toinen kerros

Kohoavat kustannukset ja muuttuvat

elämäntilanteet voivat joskus horjuttaa

huolellisestikin hoidettua taloutta. Jos

talouspulmat mietityttävät, älä jää

turhaan pohtimaan asioita yksin.

Jyväskylän talousneuvolassa voit keskustella

asumisneuvojan, talous- ja velkaneuvojan,

ulosoton asiantuntijan ja diakoniatyöntekijän

kanssa.  Voit asioida myös nimettömästi. Et

tarvitse ajanvarausta. Palvelu on

luottamuksellinen.

tiistaina 6.9. kello 12-15                    tiistaina

27.9. kello 12-15                tiistaina 25.10. kello

12-15              tiistaina 15.11. kello 12-15         

    tiistaina 13.12. kello 12-15

Talousneuvolasta vastaavat Ulosottolaitos, Keski-

Suomen oikeusaputoimiston talous- ja

velkaneuvonta, Jyväskylän kaupungilta Nuorten

talo ja aikuissosiaalityö sekä Jyväskylän

seurakunta. 

Talous- ja velka-asioissa voit ottaa yhteyttä

myös esimerkiksi Keski-

Suomen oikeusaputoimiston talous- ja

velkaneuvontaan.

Talous- ja velkaneuvonnan sivuille

tästä

 

https://www.attendo.fi/ajankohtaista/podcast/
https://kalenteri.jyvaskyla.fi/events/tapahtuma/ke-07092022-1700-asianajajapaivystys
https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/keski-suomenoikeusaputoimisto/fi/index.html


Nähdään tapahtumissa!
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Keski-Suomen Muistiyhdistys ry

Rauhankatu 1, 40100 Jyväskylä

Keski-Suomen Muistiluotsi asiantuntija- ja tukikeskus:

muistiluotsi@ksmuisti.fi

puh. 044 561 4926

Toimisto:

toimisto@ksmuisti.fi

puh. 044 561 4927

 

www.ksmuisti.fi

www.muistiliitto.fi

Peruuta uutiskirje
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