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Lukijalle

Jyväskylän kaupunki

SELKO

Tässä oppaassa kerrotaan palveluista, 
toiminnasta ja eduista, 
joita Jyväskylä tarjoaa asukkailleen.

Löydät oppaasta monia arkea helpottavia palveluja.
Oppaassa on tietoa Jyväskylän kaupungin, 
seurakunnan, yhdistysten ja järjestöjen 
palveluista ja toiminnasta. 
Siinä on tietoa myös yksityisistä palvelutuottajista. 

Voit pitää huolta hyvinvoinnistasi 
harrastamalla ja osallistumalla.
Tietoa tapahtumista ja toiminnasta 
saat kaupungin tiedotuslehdestä, 
joka jaetaan joka kotiin.
Lisää tietoa ajankohtaisista asioista löydät 
kaupungin nettisivuilta www.jyvaskyla.fi

Tämä opas on kirjoitettu selkokielellä. 
Opas tarkastetaan joka vuosi. 
Jos sinulla on ehdotuksia, 
miten opasta voisi parantaa,
lähetä sähköpostia osoitteeseen  
sote.oivakeskus@jkl.fi

Palveluopas on painettu helmikuussa 2019

Palveluopas on käännetty selkokielelle v. 2018.  
Oppaan vuoden 2019 täydennykset eivät ole kaikilta osin selkokielellä.

www.jyvaskyla.fi
mailto:sote.oivakeskus@jkl.fi


Tietoa ja neuvontaa

Palveluopas on käännetty selkokielelle v. 2018.  
Oppaan vuoden 2019 täydennykset eivät ole kaikilta osin selkokielellä.
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TIETOA JA NEUVONTAA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN PUHELINVAIHDE 
Puhelin 014 266 0000
Voit soittaa maanantaista perjantaihin kello 8–16.
Kesä- ja heinäkuussa voit soittaa kello 8‒15.

Jyväskylän kaupungin puhelinvaihde auttaa 
ja yhdistää puhelusi oikealle henkilölle.  

Jyväskylä-info
Asemakatu 7, kauppakeskus Forumin 2. kerros.
Avoinna ma 10–17 ja ti‒pe 10–16, palvelukassa ma‒pe 10–15 

Linkki-palvelupiste 
Jyväskylän seudun joukkoliikenne tarkoittaa
vihreitä Linkki-busseja ja Linkki-VIP-palveluliikennettä.
Joukkoliikenteen Linkki-palvelupisteestä voit

• ostaa Waltti-matkakortin
• ladata Waltti-matkakortin 
• kysyä neuvoa ja saada opastusta.

Ota yhteyttä netissä www.jyvaskyla.fi/palaute 
tai soita numeroon 014 266 0114 (ma–pe klo 9–12)

Palvelukassa
Palvelukassaan voit maksaa 

• Jyväskylän kaupungin laskuja
• Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n laskuja
• Jyväskylän Energia Oy:n laskuja
• Keski-Suomen sairaanhoitopiirin laskuja
• Mustankorkea Oy:n laskuja.
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Visit Jyväskylä, matkailuneuvonta
Matkailuneuvonta sijaitsee Jyväskylä-infossa.
Matkailuneuvonnasta saat matkailuesitteitä,
karttoja, tietoa matkailukohteista ja tapahtumista. 

Puhelinpalvelu: 014 266 0113
Matkailuneuvonnassa tarjotaan asiakaspalvelua 
toukokuusta syyskuun loppuun. 
Lokakuusta huhtikuun loppuun asiakkaat voivat 
etsiä tietoa omatoimisesti esitteistä ja netistä
matkailuneuvonnassa.
Sähköposti: matkailu@jkl.fi
Nettisivut: www.visitjyvaskyla.fi
Katso tarkemmat aukioloajat nettisivuilta.

Asiointipisteet

Asiointipisteessä saat monta julkista palvelua 
samasta paikasta. 
Voit hoitaa asiasi seuraavien tahojen kanssa: 

• Kela
• Verohallinto
• maistraatti
• kunta eli Jyväskylän kaupunki.

Voit myös hakea asiointipisteestä niiden lomakkeita
ja palauttaa ne sinne. 

Saat henkilökohtaista neuvontaa palveluneuvojilta. 
He myös opastavat, kuinka voit asioida netissä.

Ota mukaasi henkilöllisyystodistus 
ja verkkopankin tunnukset, 
jotta pääset kirjautumaan sähköisiin palveluihin.
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Tikkakosken Asiointipiste 
Kirkkokatu 3
41160 Tikkakoski 
Puhelin: 014 266 2005
Sähköposti: tikkakosken.yhteispalvelu@jkl.fi
Avoinna maanantaista keskiviikkoon klo 9–16
ja torstaista perjantaihin klo 9–15.

Korpilahden Asiointipiste
Virastokuja 2
41800 Korpilahti
Puhelin: 014 266 0119 
Sähköposti: korpilahden.yhteispalvelu@jkl.fi
Avoinna maanantaista perjantaihin klo 8–15.30.

Sähköinen asiointi netissä

Sähköinen asiointi tarkoittaa, 
että voit hoitaa asioita netissä tai sähköpostin avulla.
Voit esimerkiksi 

• varata ajan laboratorioon
• hakea omaishoidontukea
• hakea kaupungin vuokra-asuntoa
• ilmoittautua kansalaisopiston ryhmään.

Sähköiset asiointipalvelut 
on koottu nettiin osoitteeseen: https://oma.jyvaskyla.fi

Sähköisessä palautepalvelussa voi:
• antaa palautetta, 
• kysyä palveluista 
• vastata kyselyihin.

www.jyvaskyla.fi/palaute 

http://www.jyvaskyla.fi/palaute 
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Jyväskylän kaupungin tiedotuslehti 

Jyväskylä-lehti kertoo kaupungin 
palveluista ja tapahtumista. 
Se jaetaan koteihin 4 kertaa vuodessa.
Saat lehden, 
vaikka postiluukussasi lukisi ”Ei mainoksia”. 

Vuonna 2019 lehti ilmestyy seuraavina päivinä:
20.2., 22.5., 14.8. ja 27.11.

Voit lukea lehteä myös netissä:
http://www.jyvaskyla.fi/viestinta/lehdet. 
Samassa osoitteessa kerrotaan myös lehden ilmestymisaikataulu.

Tapahtumakalenteri

Jyväskylän tapahtumakalenterin löydät netistä: 
www.jyvaskyla.fi/tapahtumat
Voit myös lisätä kalenteriin oman tapahtumasi tiedot. 

Kirjaamo

Kirjaamo kirjaa asiat, 
jotka liittyvät kaupungin päätöksentekoon,
kuten kuntalaisaloitteet ja valitukset.
Saat kirjaamosta tietoa
asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä. 

Kirjaamo sijaitsee kaupungintalolla. 
Osoite on Vapaudenkatu 32, PL 193,
40101 Jyväskylän kaupunki. 
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Asiakaspalvelu on auki 
maanantaista perjantaihin klo 8–15.
Voit soittaa numeroon 014 266 0888
tai lähettää sähköpostia osoitteeseen 
kirjaamo@jyvaskyla.fi.

OIVA-keskus

Keljonkatu 26, A-talo 
40600 Jyväskylä 
Puhelin: 014 266 1801

OIVA-keskuksesta saat ilmaista neuvontaa 
ikääntyneiden asioissa ja palveluissa. 
Voit ottaa yhteyttä, jos esimerkiksi 

• tarvitset apua sosiaalipalveluiden 
ja sosiaalietuuksien hakemisessa

• mietit, miten asut ja selviydyt kotona.

Ota yhteyttä soittamalla numeroon 014 266 1801. 
Soita maanantaista perjantaihin klo 9–15.
Voit myös ottaa yhteyttä netissä 
www.jyvaskyla.fi/lomakkeet/yhteydenotto-vanhuspalveluiden-neuvontaan
Lue lisää OIVA-keskuksesta sivulta 20.

Sosiaalipalvelut

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityöstä saat tukea, apua ja neuvoja
taloudellisissa ja sosiaalisissa ongelmissa.
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Ota yhteyttä, kun:

• olet velkaantunut
• olet työtön tai tarvitset ohjausta tulevaisuuden suunnittelemiseen
• sinulla on ongelmia asumisessa, 
• vuokranmaksussa tai olet vailla asuntoa
• tarvitset ohjausta sosiaaliturvaan
• tarvitset tukea arkielämään
• päihteet tai mielenterveysongelmat vaikeuttavat elämääsi

Näin asioit sosiaaliasemalla:
• Jos olet uusi asiakas, 

voit soittaa numeroon 014 266 1972 
tai tulla sosiaaliaseman neuvontaan. 
Alkuarviointi-tiimi kartoittaa tilanteesi.

• Jos sinulla on jo oma työntekijä,  
voit soittaa hänelle 
maanantaista perjantaihin klo 8–16

• Jos sinulla on kiireellistä asiaa,  
ota yhteyttä alkuarviointi-tiimiin. 
Soita numeroon 014 266 1972

• Yleistä neuvontaa ja ohjausta 
saat chat-palvelulla 
maanantaista perjantaihin klo 10‒14. 
nettiosoite:  
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut

Hannikaisenkadun sosiaaliasema 
Hannikaisenkatu 37
 PL 583 
40101 Jyväskylä 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut


Tietoa ja neuvontaa 7

Neuvonnan numero: 014 266 3624
Ota yhteyttä maanantaista perjantaihin klo 8–15.30.

Korpilahden sosiaaliasema 
Virastokuja 2
41800 Korpilahti

Voit tulla ilman ajanvarausta 
parittomien viikkojen maanantaina klo 13–15. 
Pariton viikko on joka toinen viikko, 
esimerkiksi viikot 1, 3 ja 5.
 
Jos haluat tulla muuhun aikaan,
sinun täytyy varata aika etukäteen. 
Varaa aika numerosta 014 266 3387

Lastensuojelu katso sivu 132.

Maahanmuuttajien palvelut 

Kotoutumispalvelut

Saat kotoutumispalveluja, jos olet 
• kiintiöpakolainen tai 
• turvapaikanhakija, jolla on oleskelulupa.

Kotoutumispalveluista saa psykososiaalista ja taloudellista tukea. 
Kotoutuminen tarkoittaa, 
että opit tietoja ja taitoja, joita tarvitaan Suomessa. 
Kotoutumispalveluita ovat esimerkiksi alkukartoitus, 
kotoutumissuunnitelma ja kotoutumiskoulutus.

Jos haluat lisätietoja ja opastusta,
soita palveluohjaajalle numeroon 014 266 3423
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• maanantaina klo 10–12.30 
• tiistaista torstaihin klo 10–13 
• perjantaina klo 10–15. 

Ohjausta ja neuvontaa voit saada myös tulkin avulla:
• arabia: maanantaisin klo 12.30–15.00
• persia/kurdi: tiistaisin klo 13.00–15.00
• somali: keskiviikkoisin klo 13.00–14.00
• swahili: keskiviikkoisin klo 14.00–15.00
• tigrinja: torstaisin klo 13.00–15.00

Monikulttuurikeskus Gloria
Matarankatu 6 A 1
40100 Jyväskylä

Gloriassa on toimintaa kaikille.
Gloriassa kokoontuu ryhmiä, 
joissa on ihmisiä monista eri kulttuureista. 
Voit tulla esimerkiksi tapaamaan toisia, 
oppimaan suomea ja tekemään käsitöitä. 
Tiloissa voi järjestää kursseja, tapahtumia ja näyttelyitä.
Voit myös keksiä itse uusia ideoita ja toimintaa. 

Jos haluat, voit työskennellä vapaaehtoisena Gloriassa. 
Työstä ei saa palkkaa, mutta saat hyvän mielen, 
kun autat toisia.

Ota yhteyttä – tule, koe ja tee! 
Nettisivut: www.gloriajkl.fi

Info-Gloria
Matarankatu 6 A
40100 Jyväskylä
Puhelin +358 400 275 163
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Info-Gloria on avoin kaikille. 
Saat sieltä tietoa ja neuvontaa, 
jos olet muuttanut Suomeen ulkomailta 
ja et tunne kaupunkia.
Neuvonta on ilmaista ja sitä saa monella eri kielellä.
Aikaa ei tarvitse varata etukäteen. 

Saat neuvontaa esimerkiksi seuraavissa asioissa:
• asuminen
• työ
• koulutus
• oleskeluluvat
• sosiaali- ja terveyspalvelut.

Neuvonta-ajat löydät netistä:
www.gloriajkl.fi/portal/index.php/info-gloria

Keski-Suomen sovittelutoimisto
Väinönkatu 6, 4.kerros 
40100 Jyväskylä 
Puhelin: 014 266 3620 
Nettisivut: https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/sovittelu
 
Rikoksia ja riitoja voidaan sovitella.
Sovittelu tarkoittaa, 
että rikoksen uhri ja tekijä keskustelevat siitä, 
mitä on tapahtunut.
Mukana on sovittelijoita,
jotka auttavat tapahtumien ja tunteiden käsittelyssä. 

Sovittelu on vapaaehtoista, maksutonta ja puolueetonta. 
Tavallisesti sovitellaan pahoinpitelyjä, 
omaisuusrikoksia ja ilkivaltaa sekä erilaisia riita-asioita.

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/sovittelu
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ARKEA TUKEVIA PALVELUITA

Apuvälineet

Voit lainata kaupungilta ilmaiseksi apuvälineitä, 
jotka helpottavat liikkumista ja päivittäisiä toimintoja. 
Apuvälineitä ovat esimerkiksi kävelykeppi, 
kyynärsauvat, rollaattori ja WC-istuimen koroke.

Voit saada apuvälineitä lainaksi,
jos toimintakykysi on heikentynyt 
vamman tai sairauden takia.
Apuvälineen tarpeen arvioi 
terveydenhuollon ammattilainen.

Kun et enää käytä apuvälinettä, 
palauta se ehjänä ja siistinä apuvälinepalveluun.

Apuvälinepalveluiden yhteystiedot
Palvelut on tarkoitettu Jyten asiakkaille 
eli Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten asukkaille.

• Kyllön terveysaseman apuvälinepalvelu, Keskussairaalantie 20
  Avoinna maanantaista tiistaihin klo 9–16, 
  keskiviikkona klo 9–17,
  torstaista perjantaihin 9–15.
  Soittoaika 014 266 2335
  maanantaista perjantaihin klo 9–11 ja klo 12–14.
  Jos apuväline tarvitsee huoltoa tai on rikki,
  soita huoltomiehelle 014 266 2191.

• Palokan terveysaseman apuvälinepalvelu, Ritopohjantie 25
  Avoinna maanantaista torstaihin klo 13–15.30,
  perjantaina klo 12–14.
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  Soittoaika 014 336 6422
  maanantaista perjantaihin klo 9.30–11.
  Jos apuväline tarvitsee huoltoa tai on rikki,
  soita huoltomiehelle 014 336 6777.

• Korpilahden terveysaseman fysioterapia, Virastokuja 2
  Avoinna maanantaina klo 13–14
  ja torstaina klo 9–10.
  Soittoaika 014 266 2701
  maanantaina klo 13–14 ja torstaina klo 9–10.
  Jos apuväline tarvitsee huoltoa tai on rikki,
  soita huoltomiehelle 014 266 2191.

• Alueellinen apuvälinekeskus, Kinkomaan sairaala
  Parantolantie 24
  Puhelin: 014 269 3430.

Paikallisliikenne

Jyväskylän seudun joukkoliikenne tarkoittaa 
vihreitä Linkki-busseja ja Linkki-VIP-palveluliikennettä.
Voit ostaa autosta lipun tai matkustaa Waltti-matkakortilla. 
Matkakortti käy linjoilla 1–13 ja 14‒42 sekä Linkki-VIP-autoissa.

Voit ostaa ja ladata Waltti-matkakortteja 
Linkki-palvelupisteessä. 
Matkakorttiin voi ladata arvoa eli rahaa 
tai kautta eli aikaa.
Voit ladata matkakortteja myös R-kioskeilla
Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa.

Linkki-palvelupiste sijaitsee kauppakeskus Forumissa, Asemakatu 7
Tarkempia tietoja netistä: http://linkki.jyvaskyla.fi/
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Linkki-VIP-palveluliikenne

Palveluliikenteen Linkki-VIP-autot 
ovat vihreitä pikkubusseja.
Ne palvelevat maanantaista perjantaihin. 
Korpilahden asiointiliikennettä hoitavat taksit. 

Jokainen voi käyttää palveluliikenteen autoja.
Autot ovat esteettömiä ja niissä on matala lattia. 
Autoihin pääsee helposti lastenvaunujen, 
rollaattorin ja pyörätuolin kanssa. 
Palvelu on joustavaa. 

Linkki-VIPit liikkuvat eri puolilla kaupunkia:
• Keskustan lähialueilla
• Säynätsalossa
• Palokassa
• Vaajakoskella
• Tikkakoskella. 

Kyyti vie kaupungin keskustaan 
ja oman alueen palveluihin,
kuten kauppoihin, terveysasemalle, 
kirjastoon ja uimahalliin.

Jokainen Linkki-VIP kiertää 
aikataulun mukaan omalla alueellaan.
Pääset kyytiin reitin varrelta,
pysähtymispaikat on merkitty aikatauluun. 
Linkki-VIP voi hakea sinut muualtakin, kuten kotoa,
kun soitat kuljettajalle ja sovit asiasta.
Aikataulut löydät netistä osoitteesta 
http://linkki.jyvaskyla.fi/linkkivip 
ja palveluliikenneoppaasta.
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Oppaan saat esimerkiksi Linkki-VIP-autoista 
ja lipunmyyntipisteistä.

Linkki-VIPeissä kelpaavat samat liput 
kuin tavallisissa busseissa.
Voit maksaa Waltti-matkakortilla 
tai ostaa lipun kuljettajalta.

Lipulla on vaihto-oikeus, eli voit vaihtaa autoa 
ilmaiseksi lipun voimassaoloaikana. 
Vaihtoaika on 1 tunti 1–2 vyöhykkeen matkoilla. 
Pidemmillä matkoilla vaihtoaika on 2 tuntia.

Waltti-arvolipun seniorialennus 
on voimassa myös Linkki-VIPeissä kello 9.00‒14.00. 
Saat alennuksen, jos olet täyttänyt 65 vuotta.

Korpilahden asiointiliikenne

Korpilahdella toimii asiointiliikenne, 
joka vastaa palveluliikennettä.
Sitä hoidetaan takseilla.
Kaikki voivat käyttää asiointiliikennettä. 
Saat tarkempia tietoja netistä: 
http://linkki.jyvaskyla.fi/linkkivip/korpilahdenasiointiliikenne. 

Veteraanien ja sotainvalidien ilmaiskyydit

Jos olet sotaveteraani tai sotainvalidi,
saat matkustaa ilmaiseksi vihreissä Linkki-busseissa ja Linkki-VIP-autoissa. 



Arkea tukevia palveluita14

Saat ilmaisen Waltti-matkakortin vuodeksi,
kun esität Linkki-palvelupisteessä 
etuun oikeuttavan todistuksen.
Todistukseksi kelpaavat 

• rintamasotilastunnus
• rintamapalvelustunnus 
• rintamatunnus
• kuvallinen Kela-kortti, jossa on R-tunnus tai MR-tunnus
• Sotainvalidien veljesliiton jäsenkortti 
• valtioneuvoston päätös sotavammasta.

Ikääntyvien kuntouttava päivätoiminta ja  
hyvinvointi- ja kulttuurikeskukset

Päiväkeskustoiminta muuttuu 
kuntouttavaksi päivätoiminnaksi ja 
hyvinvointikeskustoiminnaksi 
vuonna 2019. 

Kuntouttava päivätoiminta

Päivätoiminta edistää ikäihmisten 
hyvinvointia ja toimintakykyä. 
Päivätoiminnan ohjelmassa on 
muun muassa liikuntaa
ja kulttuuria.
Päivätoiminnassa on
mahdollisuus ruokailuun.

Kuntouttavaan päivätoimintaan 
hakeudutaan OIVA-keskuksen kautta.
Päivätoiminta on asiakkaalle maksullista.
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• Kortepohjan päivätoiminta, Pehtorintie 9
   Puhelin 014 266 3790 

• Keljon päivätoiminta, Keljonkatu 26 B-talo
   Puhelin 014 266 3784

• Luhtisen päivätoiminta, Ritopohjantie 23
   Puhelin 014 266 3794

• Korpilahden päivätoiminta, Levästentie 4–6
   Puhelin 014 266 3795 

• Säynätsalon päivätoiminta, Urheilukentäntie 3
   Puhelin 014 266 3789

Hyvinvointikeskukset

Kulttuuri- ja hyvinvointikeskuksissa 
voit tavata muita ikääntyneitä, 
osallistua kulttuuritoimintaan ja liikuntahetkiin
ja ruokailla. 

Hyvinvointi- ja kulttuurikeskusten ohjelma 
on kaikille avointa ja maksutonta. 
Ateriat ja retket ovat maksullisia. 

• Huhtasuon hyvinvointikeskus, Nevakatu 2
   Puhelin 014 266 3788

• Keltinmäen hyvinvointikeskus, Keltinmäentie 15
   Puhelin 014 266 3792

• Kypärämäen hyvinvointikeskus, Salokatu 20 B talo
   Puhelin 014 266 3675

• Tikkakosken hyvinvointikeskus, Myllylammenkatu 6
   Puhelin 014 266 3961

• Piippurannan Klubi, Paperitehtaankatu 1
   Puhelin 014 266 7320, 014 266 1906
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Kuntouttava päivätoiminta ja hyvinvointikeskustoiminta

• Väkkärän kuntouttava päivätoiminta ja hyvinvointikeskus 
Väkkärätie 3 
puhelin 014 26 6 7383

Väinönkadun ja Kyllikin päiväkeskukset 
yhdistyvät keskustan kuntouttavaksi päivätoiminnaksi (p. 014 266 3791)
ja hyvinvointikeskukseksi (p. 014 266 3783) kevään 2019 aikana. 
Uusi sijainti selviää helmi- maaliskuun aikana.
Siihen saakka keskukset toimivat entisissä osoitteissa.

• Väinönkadun päivätoiminta, Väinönkatu 44
   Puhelin 014 266 3791

• Kyllikin päivätoiminta, Löylykatu 5–7
   Puhelin 014 266 3783

Lisäksi on yksityinen päiväkeskus Metsola, 
jolta kaupunki ostaa palveluja.
Metsolassa on toimintaa kuulo- ja näkövammaisille
sekä viittomakielisille ikääntyneille. 

• Metsolan päiväkeskus aistivammaisille, Keljonkatu 40
   Puhelin 014 372 2438 tai 050 436 6794
   Sähköposti: seniori.metsola@kuurojenpalvelusaatio.fi

Lisätietoja ikääntyneiden päivätoiminnasta saat 
palveluesimieheltä 014 266 3687 ja
OIVA-keskuksesta 014 266 1801.

Voit myös seurata tapahtumia Facebookissa. Löydät meidät:
Jyväskylän kuntouttava päivätoiminta ikäihmisille tai  
Hyvinvointikeskukset ja Piippurannan Klubi
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 Kerhot ja virtapiiri-toiminta

Kerhot ja virtapiirit kokoontuvat säännöllisesti.
Voit tavata niissä muita ikäihmisiä ja harrastaa yhdessä 
esimerkiksi liikuntaa, laulua, tietokilpailuja ja retkeilyä.
Kaikki ovat tervetulleita!

• Keljonkangas, Keljon nuorisoseura Tapiola
   Keljonkankaantie 10
   keskiviikkona klo 13–15.

• Korpilahden pohjoisten kylien virtapiirikerhot
   Tikkalan koulukeskus, Saukkolantie 16
   Puhelin 0400 643 675 tai 0400 646 471
   torstaina klo 14–16.

• Korpilahden eteläisten kylien virtapiiri
   Puhelin 014 266 3795

• Kuohun virtapiiri, Kuohun kylätalo
   Suvitie 7
   Puhelin 040 5090 133
   parillisen viikon torstaina klo 14

• Oravasaaren koulu, Oravasaarentie 752
   Puhelin 014 266 3961
   torstaina klo 14–16.

• Vesanka, Rientola-kylätalo
   Rientolantie 2
   Puhelin 014 266 3961
   maanantaina klo 12–14.

• Vaajakosken veteraanitalon kerho, Kirkkotie 15
   Puhelin 014 266 3961
   maanantaina klo 9–11.
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Muistipalvelut

Muistipoliklinikka

Voit olla muistipoliklinikan asiakas,
jos sinulla on muistiongelmia 
ja olet täyttänyt 65 vuotta.
Muistia on syytä tutkia, 
jos olet huolissasi oman tai läheisesi 
muistin heikkenemisestä.
Tutkimuksiin tarvitaan lääkärin lähete. 

Osoite: Keskussairaalantie 40, Sotainvalidien sairaskoti
Kysy lisää numerosta 014 266 1805, 
014 266 1806 tai 014 266 3700.
Paras aika soittaa on klo 13–14,
mutta voit soittaa muuhunkin aikaan.

Muistisairaiden kuntoutusohjaaja
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Yhteyttä voi ottaa asiakas, läheinen tai ammattihenkilö.
Kuntoutusohjaaja neuvoo ja ohjaa muistin ongelmissa ja muistisairauksissa
auttaa ongelmatilanteissa.

Soita numeroon 014 269 2748 tai 044 702 2748 
maanantaista perjantaihin klo 9–15.
Jos puheluun ei vastata,
jätä nimesi ja numerosi puhelinvastaajaan.
Kuntoutusohjaaja soittaa sinulle mahdollisimman pian.
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Keski-Suomen Muistiyhdistys ry 
ja Muistiluotsi-aluekeskus

Muistiyhdistyksessä on paljon toimintaa ja useita ryhmiä: 
• tukea ja virkistystä arkeen, esimerkiksi retkiä
• tiedotusta, neuvontaa ja koulutusta
• vertaistukea
• vapaaehtoistoimintaa. 

Toimintaa on sekä muistisairaille ja läheisille.
Kaikille avoin kahvila maanantaisin kello 13 yhdistyksen toimistolla. 

Tietoa toiminnasta saat lehdistä, jäsenkirjeestä ja netistä:  
www.ksmuisti.fi 
Muistiyhdistys on myös Facebookissa. 
 
Ota yhteyttä numeroon 044 061 4928.
Avoinna maanantaista torstaihin klo 9–15. 
Osoite: Rauhankatu 1 ,40100 Jyväskylä 
Sähköposti: muistiluotsi@ksmuisti.fi

Vertaislinja-tukipuhelin muistisairaiden läheisille

Muistiliiton ilmainen tukipuhelin 
on auki joka päivä klo 17–21.
Numero on 0800 9 6000. 
Voit soittaa, jos läheisesi on muistisairas 
ja haluat keskustella sekä saada vertaistukea.

Puheluun vastaavat vapaaehtoiset,
jotka on koulutettu tehtävään.
Heillä on myös kokemusta läheisen sairastumisesta.   
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KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT 
IKÄÄNTYVILLE

OIVA-keskus: palvelutarpeen arviointi

Ota yhteyttä maanantaista perjantaihin klo 9–15.
Puhelin: 014 266 1801
Osoite: Keljonkatu 26, A-talo, 40600 Jyväskylä

OIVA-keskuksesta saat neuvontaa 
ikääntyneiden asioissa ja palveluissa. 
Saat tietoa 

• kaupungin omista palveluista
• yksityisistä eli yritysten palveluista 
• kolmannen sektorin eli järjestöjen palveluista.

OIVA-keskuksen palveluohjaaja tekee arvion,
millaista tukea ja palveluita tarvitset.
Hän myös antaa tietoa eri palveluista 
ja neuvoo, miten niitä voi hakea. 
Palveluohjaaja voi arvioida tilannetta puhelimessa
tai käydä kotonasi.
Hän tekee sinulle yksilöllisen palvelusuunnitelman.

Voit tarvita esimerkiksi seuraavia palveluita: 
• kotihoito
• asumispalvelut
• asunnon muutostyöt
• omaishoidontuki
• toimeentuloturva
• kuljetuspalvelu.

Arviointia voi pyytää ikääntynyt itse tai läheinen, 
joka on huolissaan hänestä. 
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Ruokailu päiväkeskuksissa

Jos olet ikääntynyt ja kykysi toimia on heikentynyt,  
voit ruokailla seuraavissa paikoissa:

• Keljon palvelukeittiö, Keljonkatu 26
• Kypärämäen päiväkeskus, Salokatu 20
• Luhtisen palvelukeskus, Ritopohjantie 23
• Muuramen ravintokeskus, Virastotie 10, Muurame
• Palokan terveyskeskuksen keittiö, Ritopohjantie 25
• Vaajakosken veteraanitalo, Kirkkotie 15
• Väinönkadun palvelukeskus, Väinönkatu 44
• Väkkärän palvelukeskus, Väkkärätie 3

Ateriapalvelu kotiin

Kotihoidon ateriapalvelu tuo kotiisi valmiin ruoan, 
jos et pysty itse valmistamaan ruokaa tai  
ruokailemaan kodin ulkopuolella, 
koska liikkuminen on vaikeaa. 

Saat monipuolisen aterian sovittuna aikana kotiisi.

Kysy ateriapalvelua OIVA-keskuksesta.
Soita numeroon 014 266 1801
maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Kerta-apu

Voit saada ilmaista kerta-apua asiointiin, 
kodin huoltoon ja digitaalisten laitteiden käyttöön. 
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Asiointiapu
Voit pyytää vapaaehtoisen mukaan 
esimerkiksi lääkäriin tai kauppaan.
Pyydä apua vähintään 7 päivää aikaisemmin 
numerosta 050 569 2877 tai 014 266 0833
maanantaista torstaihin klo 9–12.

Kodin huoltoapu
Voit pyytää vapaaehtoista auttamaan kotona 
pienissä asioissa,
esimerkiksi lampun vaihdossa.
Pyydä apua vähintään 7 päivää aikaisemmin 
numerosta 050 569 2877 tai 014 266 0833
Keskiviikosta torstaihin klo 9–12.

Digiluotsi
Voit pyytää vapaaehtoista neuvomaan 
esimerkiksi puhelimen tai tietokoneen käytössä.
Pyydä apua vähintään 7 päivää aikaisemmin 
numerosta 050 569 2877 tai 014 266 0833
Keskiviikosta torstaihin klo 9–12.
 
Tarvittaessa myös joku muu voi pyytää apua puolestasi,
esimerkiksi läheinen tai kotihoidon työntekijä.

Kerta-apua antavat Punaisen Ristin 
ja Vaparin vapaaehtoiset.
Vapari tarkoittaa Jyväskylän kaupungin 
vapaaehtoistoiminnan palveluita.
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Turvapuhelin

Turvapuhelimella voit hälyttää apua päivällä ja yöllä.
Turvapuhelimen hälytysnappi 
on kaulassa tai turvarannekkeessa.
Tee hälytys nappia painamalla.

Turvapuhelimeen voidaan kytkeä myös muita hälyttimiä. 
Turvallista kotona asumista lisää myös GPS-ranneke.
Sen avulla voidaan seurata, missä olet.

Saat lisää tietoa turvapuhelimesta ja maksuista 
OIVA-keskuksen numerosta 014 266 1801.
Soita maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Jos olet säännöllisen kotihoidon piirissä,
ota yhteyttä oman alueesi 
kotihoidon palveluesimieheen.

Kotihoito

Saat kotihoidosta apua,
jos et selviydy itsenäisesti kotona. 
Kotihoito sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon.
Kotihoidon työntekijät voivat auttaa 
kaikkina viikonpäivinä ja myös yöllä.

OIVA-keskuksen palveluohjaaja selvittää, 
mitä kotihoidon palveluita tarvitset.
Hän tekee sinulle yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman. 
Kotihoito on tarkoitettu lähinnä vanhuksille, 
vammaisille ja pitkäaikaisesti sairaille. 
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Kotihoidon alueet 

TAINA turvapalvelu (turvapuhelin): palveluesimies 014 266 1802

Pohjoinen alue
• Tikkakoski, pohjoinen Palokka: puh 014 266 0238 
• Lohikoski, Palokan keskusta: puh. 014 266 0236

Itäinen alue
• Halssila, Kuokkala: puh 014 266 0233
• Vaajakoski: puh 014 266 0221

Läntinen alue
• Korpilahti: puh 014 266 0234
• Kypärämäki, Laajavuori, Kuohu: puh 014 266 0243 
• Tapionkatu, Tourula: puh 014 266 0240
• Mäki-Matti, Viitaniemi, Kortepohja: puh 014 266 0242

Kotihoidon ostopalvelualueet
• Aittorinne, Huhtasuo: palveluohjaus 014 266 1801
• Keljo, Keltinmäki, Myllyjärvi: palveluohjaus 014 266 1801
• Ydinkeskusta, Lutakko: palveluohjaus 014 266 1801
• Säynätsalo: palveluohjaus 014 266 1801

Omaishoito

Voit saada omaishoidon tukea,
jos hoidat kotona perheenjäsentä,
joka on vanhus, vammainen tai sairas.
Jos hoidat pesut, pukemisen ja ruokailun joka päivä, 
olet omaishoitaja. 
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Soita omaishoidon työntekijälle ja selvitä, 
voitko saada omaishoidon tukea.
Jos täytät tietyt ehdot, 
voit saada tukea ja palveluita kunnalta.

Omaishoidon tuki sisältää 
• hoitopalkkion 
• omaishoitajan vapaan
• omaishoitoa tukevat muut palvelut.

Aikuisten omaishoidon tuki
• Ydinkeskusta, Mattilanpelto, Keljonkangas, 

Kypärämäki ja Keltinmäki, 
soita numeroon 014 266 3778.

 
• Kuokkala, Jyskä, Halssila, 

Vaajakoski, Leppälahti ja Oravasaari: 
soita numeroon 014 266 3779.

• Kangasvuori, Huhtasuo, Holsti, 
Säynätsalo, Korpilahti, 
Ruoke, Kuohu, Vesanka, Puuppola jaTikkakoski: 
soita numeroon 014 266 3944

• Mäki-Matti, Viitaniemi, Kortepohja, 
Lohikoski, Palokka: 
soita numeroon 014 266 3635. 

Kehitysvammaisten ja alle 18-vuotiaiden 
omaishoidon tuki
soita numeroon 014 266 3914. 

Keski-Suomen omaishoitajat ry 
tarjoaa tukea ja ohjausta omaishoitajille.
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Osoite: Väinönkatu 28 A LH7, toimisto avoinna maanantaisin klo 9‒11
Puhelin: 050 409 6975 tai 050 452 2303
Nettisivut: www.keski-suomenomaishoitajat.fi/

Lyhytaikaishoito

Akseli ja Elina
Väinönkatu 44
40100 Jyväskylä 

Se tarjoaa lyhytaikaista hoitoa ympäri vuorokauden.
Hoito tukee vanhuksen kotona selviytymistä 
ja omaishoitajan jaksamista.  
 
Akseli ja Elina tarjoaa lyhytaikaista hoitoa, kun 

• omaishoitaja on lakisääteisellä vapaalla
• odotat pysyvää palveluasumisen paikkaa
• sinulla on kriisitilanne, eli elämäntilanteesi on muuttunut yllättäen.

Lisäksi Akseli ja Elinassa järjestetään 
kotikuntoutusjaksoja sekä kuntoutus- ja arviointijaksoja

Jos haluat lisätietoja, 
soita numeroon 014 266 7554
maanantaista perjantaihin klo 9–13.

Jos tarvitset kriisipaikkaa,
voit soittaa ympäri vuorokauden numeroon 014 266 3800.

Perhehoito

Perhehoito on lyhytaikaista hoitoa 
perhehoitajan kodissa tai iäkkään omassa kodissa. 
Perhehoito tukee kotona asumista. 
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Jos haluat perhehoitoon, 
ota yhteyttä omaishoidon palveluohjaajaan 
tai OIVA-keskukseen, puhelin 014 266 1801.

Lyhytaikaisen palveluasumisen palveluseteli

Voit ostaa lyhytaikaishoitoa myös palvelusetelillä.
Silloin saat kaupungilta palvelusetelin, 
jolla voit ostaa lyhytaikaishoitoa yksityisestä hoitokodista.
Palvelusetelillä ostettu palvelu on vaihtoehto 
kaupungin tuottamalle palvelulle.
Lyhytaikaisen palveluasumisen palveluseteli
on tarkoitettu pääasiassa
omaishoitajien lakisääteisiin vapaisiin. 
Palvelusetelin eli maksusitoumuksen
myöntää omaishoidon palveluohjaaja.

Asuntojen korjaus- ja muutostyöt

Korjausneuvonta

Korjausneuvoja neuvoo ilmaiseksi 
kodin korjauksiin liittyvissä asioissa. 
Hän myös opastaa, 
kuinka voit tehdä kodista esteettömän.   

Korjausneuvojan tehtäviä: 
• neuvoo kodin pienissä korjauksissa 
• auttaa hankkimaan tarvittavat suunnitelmat
• auttaa urakoitsijoiden valinnassa ja hankinnassa. 

Esteetön koti tarkoittaa, 
että kodissa on helppoa liikkua ja toimia. 
Esimerkiksi jos sinulla on pyörätuoli, 
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kodissa ei ole kynnyksiä 
ja portaissa on luiskat tai porrashissit. 
Korjausneuvoja auttaa esteettömän kodin suunnittelussa.
Esteettömyyteen kuuluvat esimerkiksi 

• kylpyhuoneen remontti
• ammeen poisto
• ulkoportaiden muutostyöt
• porrashissin asentaminen
• kynnysten poisto
• ovien leventäminen.

Ota yhteyttä korjausneuvojaan ja soita 014 266 5018.

Sosiaalihuoltolain mukainen avustus

Voit saada rahallista avustusta 
asunnon pieniin korjauksiin ja muutostöihin,
jos ne ovat pakollisia kotona selviytymisen kannalta.
Kodin kunnostamisen ja varustamisen tavoitteena on 
välttää laitokseen joutuminen pitkäksi aikaa. 
  
Tulosi ja varallisuutesi vaikuttavat siihen, 
saatko avustusta vai et. 
Lisätietoja saat OIVA-keskuksen palveluohjaajalta
numerosta 014 266 1801.

Asunnon muutostyöt vaikeavammaiselle

Voit saada kaupungilta rahallista tukea 
asunnon muuttamiseen, jos

• sinulla on vaikea vamma 
• asunnon muutostyöt ovat pakollisia 

kotona selviytymisen kannalta. 
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Kaupunki korvaa kohtuulliset kustannukset.
Asiasta määrää vammaispalvelulaki.

Muutostöitä ovat esimerkiksi
• ovien leventäminen
• luiskan rakentaminen portaisiin
• WC:n ja kylpyhuoneen muutostyöt
• valaistuksen parantaminen. 

Lisätietoja saat vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiltä.
Katso yhteystiedot oppaan kohdassa VAMMAISPALVELUT, 
sivu 110.

Valtion korjausavustus

Voit saada valtiolta rahallista tukea kotisi korjaamiseen,
jos olet iäkäs tai vammainen.
Voit hakea avustuksia ympäri vuoden. 
Avustukset myöntää 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. 
Korjaustöitä ei saa aloittaa ennen kuin ARA on antanut luvan.

Voit hakea avustusta netissä tai paperisella hakemuksella.
Voit tulostaa hakemuksen ARAn nettisivuilta 
www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset
Voit myös tilata hakemuksen numerosta 029 525 0818.
 
Lähetä täyttämäsi hakemus osoitteeseen: 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
PL 30
15141 Lahti. 

Saat lisätietoja netistä:
www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset
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Hakemusten tekemisessä saa apua myös 
Vanhustyön Keskusliiton Keski-Suomen korjausneuvojalta
numerosta 0400 162 494.

Saat neuvoja myös asuntotoimesta tai korjausneuvojalta
numeroista 014 266 5019 ja 014 266 5018. 

Yksityiset palveluntuottajat

Voit ostaa monia arkea helpottavia palveluita 
yrityksiltä eli yksityisiltä palveluntuottajilta.
Voit ostaa esimerkiksi siivousta, 
lumitöitä ja kotisairaanhoitoa.  
Internet-osoitteesta palse.fi löydät yrityksiä, 
joilta voit ostaa hyvinvointi- ja kotipalveluita. 

Voit ostaa palveluita rahalla tai palvelusetelillä,
jonka kaupunki on myöntänyt.
Palvelusetelillä on tietty rahallinen arvo.
Kaupunki maksaa palvelun setelin arvoon asti. 
Jos palvelu on kalliimpi kuin setelin arvo, 
maksat itse yli menevän osan.

Yritysten yhteystietoja saat 
netistä: https://palse.fi
OIVA-keskuksesta: soita 014 266 1801  
maanantaista perjantaihin klo 9–15.

https://palse.fi
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ASUMINEN JYVÄSKYLÄSSÄ

Asunnoista ja asumisen vaihtoehdoista löydät tietoa
netistä osoitteesta
www.jyvaskyla.fi/asuminen

Palvelupiste Hannikainen
Kivääritehtaankatu 6, ovi A1
40100 Jyväskylä

Avoinna maanantaista perjantaihin klo 8–16.
Kesä-, heinä- ja elokuussa auki klo 8–15.
Sähköposti: palvelupistehannikainen@jkl.fi

Palvelupiste Hannikaisessa voit hoitaa kerralla 
asioita, jotka liittyvät kaupungin yleispalveluihin 
ja rakentamiseen.

Asuminen ja elinympäristö
Puhelin 014 266 5025

• katujen ja viheralueiden kunnossapito
• alueiden käyttöluvat tapahtumia varten
• torit ja myyntipaikat
• kävelykatu
• venepaikat ja satamatiedot 

Rakentamiseen liittyvät asiat
Puhelin 014 266 0108

• kaavoitus- ja tonttiasiat
• kartat ja osoitteet
• rakentamiseen liittyvät tiedustelut
• katutyölupien hakeminen
• rakennuspaikan merkinnät. 
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Rakennusvalvonta 
Asiointi paikan päällä Palvelupiste Hannikaisessa
Puhelinpalvelu maanantaisin ja torstaisin klo 9–11 

• Rakennuslupa-asiat ja katselmukset p. 014 266 0680
• Pientalorakentamisen ennakko-ohjaus p. 014 266 0681
• Vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtoasiat p. 014 266 0682

Jyväskylän kaupungin karttapalvelu
on netissä osoitteessa: kartta.jkl.fi
Voit hakea karttapalvelusta esimerkiksi 

• kaupungin palveluja
• luonto- ja retkeilykohteita 
• vinkkejä matkailijoille.

Vikailmoitukset
• Kadut, liikennevalot, puistot ja satamat:  

Puhelin 0800 911 99 
Voit soittaa aina, sekä päivällä ja yöllä. 
Soittaminen on maksutonta. 

• Ulkovalaistus: 
   Palvelupiste Hannikainen 
   Puhelin 014 266 5025 
   Voit soittaa maanantaista perjantaihin klo 8–15,
   muina aikoina tee vikailmoitus netissä: 
   www.jyvaskyla.fi/palaute

• Kaukolämpö, sähkö ja vesi: 
  Jos sinulla on kaukolämpöön, 
  sähköön tai veteen liittyviä ongelmia,
  soita Jyväskylän Energian vikapäivystykseen. 
  Numero on 014 366 4040.
  Puhelun alussa kuulet nauhoitteen, 
   jonka jälkeen puhelu yhdistyy työntekijälle.
   Voit soittaa aina, sekä päivällä ja yöllä. 

https://kartta.jkl.fi
http://www.jyvaskyla.fi/palaute 
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• Yleiset valtion tiet: 
   Ilmoita teiden kunnosta ja liikenteestä
   Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100.

Senioreiden vuokra-asuminen

Jos omassa kodissa asuminen on vaikeutunut,
voit hakea ikääntyneiden vuokra-asuntoihin.
Osa niistä on samassa rakennuksessa 
päiväkeskuksen kanssa.

Ikääntyneiden vuokra-asunnot:
• Elokoti, Schaumanin puistotie 12, Lutakko
• Salokatu 20 B, Kypärämäki
• Sampoharjun vuokra-asunnot, Vesmannintie 7
• Taitoniekantie 1, Kortepohja 

(hakemus välitetään Jyväskylän rintamaveteraanit ry:lle)
• Tikkakosken veteraanitalo, Myllylammenkatu 6
• Vaajakosken veteraanitalo, Kirkkotie 15
• Palokan veteraanitalo, Haukkamäentie 2
• Levästentie 5, Korpilahti 

(hakemus välitetään Vanhustentuki ry:lle)
• Korpihovi, Levästentie 4–6, Korpilahti.

Voit hakea vuokra-asuntoihin vanhuspalveluiden kautta.
Tulosta hakemus kaupungin nettisivuilta.
Voit myös hakea tai tilata sen OIVA-keskuksesta.
Numero on 014 266 1801.

Kaupungin nettisivuilta löydät myös listan, 
jossa on yritysten ja yhdistysten omistamia 
vuokra-asuntoja ikääntyneille. 
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Palveluasuminen ja pitkäaikaishoito

Kun ikäännyt, voit asua kotona 
niin pitkään kuin mahdollista. 
Saat kotiisi tukea ja apua.  

Jos et enää pysty asumaan kotona, 
voit muuttaa palvelutaloon tai pitkäaikaishoitoon.

Ensiksi selvitetään tuen ja avun tarve: 
• Jos olet säännöllisen kotihoidon piirissä, 

 ota yhteyttä alueesi kotihoidon esimieheen. 
• Jos sinulla on omaishoitaja, 

ota yhteyttä omaishoidon palveluohjaajaan. 
• Jos sinulla ei ole vielä palveluja, 

 ota yhteyttä OIVA-keskukseen (puhelin 014 266 1801).

Seuraavaksi SAS-työryhmä arvioi tilanteesi ja tekee sinulle 
ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon palvelupäätöksen.

Yhteystiedot: 
Puhelin 014 266 7384, 014 266 3955 tai 014 266 3639 
Jos et ole jyväskyläläinen, soita numeroon 014 266 3955.

Kaupunki järjestää tehostettua palveluasumista 
omissa palvelutaloissaan  
sekä ostaa palveluja yksityisiltä palvelutuottajilta. 
Palvelusetelituottajat löytyvät netistä osoitteesta
www.palse.fi
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Palveluasuminen kaupungin palvelutaloissa:

• Hannala, Lundintie 1, 40930 Kinkomaa 
Puhelin 014 266 8880 
 Purola, puhelin 014 266 3859, 
 Notkola, puhelin 014 266 3848, 
Saarela, puhelin 014 266 3850, 
Vuokkola, puhelin 014 266 3881

• Harjuhovi, Harjutie 3, 40800 Vaajakoski 
Puhelin 014 266 7381, 
 hoitajat 014 266 7386

• Huhtasuon palvelutalo, Suluntie 10, 40340 Jyväskylä, 
Huhtasuo Niittylä: 1. kerros p. 014 266 3842,  
2.kerros p. 014 266 3841

• Huhtasuo Ahola: puhelin 040 7041128
• Jokihovi, Tahvosentie 28, 40520 Jyväskylä 

Puhelin 014 266 7537, 014 266 3887  
• Jokikartano, Tahvosentie 26, 40520 Jyväskylä 

Kerrokset 1–2: puhelin 014 266 3886, 
014 266 7538 tai 014 266 7539. 
Kerrokset 3–5: puhelin 014 266 7387, 014 266 7540, 
014 266 3818 tai 014 266 3861

• Kaunokki-ryhmäkoti, Räätälintie 31 A, 41800 Korpilahti 
Puhelin 014 266 3854, 014 266 0786 tai 014 266 0787

• Korpilahden hoivakoti, Tikkasentie 10, 41800 Korpilahti 
Puhelin 014 266 3854 tai 014 266 0796

• Piippurannan ryhmäkodit, Paperitehtaankatu 1, 40100 Jyväskylä 
Puhelin 014 266 3815, 014 266 3816, 
 014 266 0746 tai 014 266 0747

• Sampoharjun ryhmäkoti, Vesmannintie 7, 40800 Vaajakoski 
Puhelin 014 266 3862 tai 014 266 7385

• Luhtinen, Ritopohjantie 23, 40270 Palokka 
Puhelin 014 266 3846 tai 014 266 7457

 



Asuminen Jyväskylässä36

Palveluasuminen ostopalveluna: 
(puitesopimus)

• Holstinpuisto / Attendo Oy (ARA-kohde) 
 Kolikkotie 1, 40320 Jyväskylä 
 Puhelin 044 494 3480

• Sammonkoti / Coronaria Hoiva Oy (ARA-kohde) 
Keljonkankaantie 58, 40530 Jyväskylä 
 Puhelin 040 184 0515

• Mainiokoti Kaunisharju / Hoiva Mehiläinen Oy 
Väliharjuntie 17 
40800 Vaajakoski 
Puhelin 040 189 7551

• Ikipihlaja Johanna / Pihlajalinna Oy 
Tammitie 2 
42300 Jämsänkoski 
Puhelin 040 571 3742

• Ikipihlaja Mathilda / Pihlajalinna Terveys Oy 
Kyllöläntie 3, 40600 Jyväskylä 
Puhelin 040 741 2245

• Kotikaari / Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy (ARA-kohde) 
Polttolinja 39, 40520 Jyväskylä 
Puhelin 0400 701 409

• Pehtorinhoiva /Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy (ARA-kohde) 
Pehtorintie 5, 40740 Jyväskylä 
Puhelin 040 5260 127

• Valona Vanhuspalvelut / Valon-Hyvinvointi 
Huvilakatu 31, 76130 Pieksämäki 
Puhelin 0400 741 262

• Telkänpesä / Telkänhoiva Oy (ARA-kohde) 
Telkäntie 2 A, 40400 Jyväskylä 
Puhelin 040 744 9787

• Telkänsiipi / Telkänhoiva Oy (ARA-kohde) 
Telkäntie 2D 40400 Jyväskylä 
Puhelin 040 588 8212
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• Hoivakoti Paatela / Esperi Care Oy (ARA-kohde) 
Parantolantie 21, 40930 Kinkomaa 
Puhelin 050 5126903

• Kotikaari / Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry (ARA-kohde) 
Polttolinja 39, 40520 Jyväskylä 
Puhelin 0400 701 409

• Viitahelmi / Viitahoiva Oy (ARA-kohde) 
Viitaniementie 24 B, 40720 Jyväskylä 
Puhelin 010 320 1290

• Viitakoti / Viitahoiva Oy (ARA-kohde) 
Viitaniementie 24 A 40720 Jyväskylä 
Puhelin 010 320 1290

• Puistokartano / Attendo Oy 
Alatalonkatu 1, 76150 Pieksämäki 
Puhelin 044 494 4860

• Rantala / Attendo Oy (ARA-kohde) 
Lundintie 3, 40930 Kinkomaa 
Puhelin 044 494 3400

• Nuutinkoti / Attendo Oy 
Nuutinkorventie 9, 40270 Palokka 
Puhelin 044 712 9245

• Villa Tauluhovi / Mehiläinen Hoivapalvelut Oy 
Puistokatu 35, 40200 Jyväskylä 
Puhelin 044 550 4074

• Mainiokoti Konnevesi / Mehiläinen Hoivapalvelut Oy 
Kuuselantie 12, 44300 Konnevesi 
Puhelin 010 287 0771
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Palveluasuminen ostopalveluna:
(vanha ostopalvelusopimus)

• Lutakon lähipalvelutalo/ Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry  
(ARA-kohde) 
Piippukatu 5, 40100 Jyväskylä. Puhelin 050 556 6176

• Vuoropari/ Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry (ARA-kohde) 
Polttolinja 7 B, 40520 Jyväskylä 
Puhelin 050 581 1563

Pitkäaikaishoito

Voit asua pitkäaikaishoidossa, jos
• olet ikääntynyt ja sinulla on monia sairauksia
• et enää pysty asumaan kotona tai palvelutalossa
• et tarvitse sairaalahoitoa.

Pitkäaikaishoidossa saat hoitoa 
ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. 

• Keljo 
Keljonkatu 26, 40600 Jyväskylä 
 Toimisto: puhelin 014 266 3632 
Osasto 1: puhelin 014 266 3834 
Osasto 2: puhelin 014 266 3838

• Osasto 8, Korpilahden vanhainkoti Iltatähti 
Räätälintie 31 A,41800 Korpilahti 
Puhelin 014 26 63854 
 Alakerran numero 014 266 3851 
Yläkerran numero 014 266 3852
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Asumispalvelut mielenterveys- ja päihdeasiakkaille

Kynnystien ja Lahjaharjuntien palvelukodeissa on
mielenterveys- ja päihdeasiakkaille 
tuettua asumispalvelua. 

• Kynnystien palvelukoti 
Kynnystie 4, 40640 Jyväskylä 
Ohjaajat p. 014 266 3411, 050 598 6713 
Palveluesimies p. 014 266 3412, 050 534 4087

• Lahjaharjuntien palvelukoti 
Lahjaharjuntie 9, 40250 Jyväskylä 
Ohjaajat p. 014 266 7283, 050 466 4877 
Vastaava ohjaaja p. 014 266 8708, 050 300 3588 
Palveluesimies p. 014 266 3412, 050 534 4087
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TALOUDELLISET ASIAT

Asiakasmaksukatto

Julkisen terveydenhuollon maksukatto 
eli maksujen enimmäismäärä on 683 euroa vuonna 2019.
Jos sinulle kertyy maksuja yli 683 euroa vuonna 2019, 
maksukatto tulee täyteen. 
Tämän jälkeen saat loppuvuoden ajan 
maksukattoon sisältyvät palvelut ilmaiseksi. 
Ainoastaan osastohoidosta menee maksu, 
joka on 22,50 euroa vuorokaudelta. 

Kun maksukatto tulee täyteen,
kaupungin talousyksikkö postittaa sinulle tiedotteen.
Jos olet saanut hoitoa Jyväskylän ulkopuolella, 
sinun pitää esittää maksukuitit talousyksikköön. 
Säästä siis kaikki sairaalamaksujen 
ja terveyskeskusten maksukuitit. 
Jos haluat, saat vapaakortin talousyksiköstä.
Talousyksikön numero on 014 266 3045.

Maksukattoon sisältyvät 
• käyntimaksu lääkärillä 20,60 euroa
• käyntimaksu sairaanhoitajalla 10 euroa
• fysioterapia 11,40 euroa
• poliklinikkamaksu 41,20 euroa
• päiväkirurgisen hoidon maksu 135,10 euroa
• sarjahoitomaksu 11,40 euroa/hoitokerta
• lyhytaikaisen laitoshoidon maksut 48,90 euroa/hoitopäivä
• päivä- ja yöhoidon maksu 22,50 euroa/vrk
• kuntoutushoidon maksu 16,90 euroa/hoitopäivä
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Alle 18-vuotiaan maksut voidaan laskea 
huoltajan maksukattoon.

Maksukattoon eivät sisälly esimerkiksi
• kotipalvelu ja kotisairaanhoito
• lääkärintodistusmaksut
• lääkkeet
• potilaan itsensä hankkimat yksityiset palvelut 
• suun terveydenhuolto 
• vakuutusyhtiöiden korvaamat maksut
• terveydenhuollon maksut, 

joihin on myönnetty toimeentulotukea
• pitkäaikaisen laitoshoidon maksut 
• lyhytaikainen ja pitkäaikainen palveluasuminen
• omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana annettu palvelu.

Lisätietoja maksukatosta saat terveysasemilta,
sairaaloista ja kaupungin talousyksiköstä.

Eläkeläisen toimeentulo

Saat eläkettä, jos et voi käydä työssä 
vanhuuden tai työkyvyttömyyden takia.
Eläkkeitä on useita. 
Suurin osa on työeläkkeitä,
jotka ansaitaan omalla palkkatyöllä.
Jos et saa työeläkettä tai se on pieni, 
Kela voi maksaa sinulle kansaneläkettä tai takuueläkettä.
Kela tarkoittaa Kansaneläkelaitosta. 

Vakuutusyhtiöt voivat maksaa erilaisia korvauksia 
tapaturman, vamman tai sairauden perusteella. 
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Eläkkeistä saat tietoa esimerkiksi 
• Kelan toimistosta, Vapaudenkatu 40–42
• Kelan palvelunumerosta 020 692 202
• nettisivuilta kysykelasta.kela.fi/elakkeet
• nettisivuilta https://www.tyoelake.fi/
• eläkevakuutusyhtiöltä
• eläketurvakeskuksesta
• työpaikkojen henkilöstöasioiden hoitajilta.

Eläkettä saavan asumistuki

Kela voi maksaa sinulle eläkkeensaajan asumistukea, jos
• olet eläkkeellä 
• tulosi ovat pienet
• asut vakinaisesti Suomessa. 

Voit saada asumistukea vuokra-asuntoon 
tai omistusasuntoon. 
Omistusasunto voi olla omakotitalo tai osakeasunto.
Kela voi maksaa tuen myös vuokranantajalle.

Asumistuen saamiseen vaikuttavat tulot, omaisuus 
ja asumiskustannukset. 

Jos tulosi ovat pienet, 
mutta et saa eläkkeensaajan asumistukea, 
voit hakea yleistä asumistukea Kelasta.
 
Lisätietoja saat Kelan toimistosta, 
Vapaudenkatu 40–42. 
Voit myös soittaa numeroon 020 692 202.
Lisää tietoa netissä: www.kela.fi

https://www.kela.fi/ajankohtaista-elakelaiset/-/asset_publisher/I7X3vuEkReGH/content/kysy-kelasta-palsta-vastaa-myos-kysymyksiin-elakkeista-ja-elake-etuuksista
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Eläkettä saavan hoitotuki

Jos toimintakykysi on heikentynyt 
sairauden tai vamman takia, 
voit saada Kelasta hoitotukea. 
Hoitotuella korvataan myös 
sairaudesta tai vammasta aiheutuvia kustannuksia. 

Edellytys hoitotuen saamiselle on, 
että kykysi huolehtia itsestäsi 
on ollut heikentynyt vuoden ajan. 
Se tarkoittaa, että tarvitset 
apua tai hoitoa päivittäisissä toimissasi 
tai sairaudestasi aiheutuu erityisiä kustannuksia. 

Hoitotuen tavoitteena on tukea 
• jokapäiväistä elämää
• kotona asumista
• toimintakykyä 
• kuntoutusta 
• hoitoa.

Hoitotukea maksetaan eri määrä avuntarpeen 
ja sairaudesta aiheutuvien kustannusten mukaan.
Voit saada

• perushoitotukea
• korotettua hoitotukea
• ylintä hoitotukea. 

Lisätietoja saat Kelan toimistosta, 
Vapaudenkatu 40–42. 
Voit myös soittaa numeroon 020 692 211.
Voit kysyä lisää tietoa myös netissä: 
kysykelasta.kela.fi/eläkkeet

https://www.kela.fi/ajankohtaista-elakelaiset/-/asset_publisher/I7X3vuEkReGH/content/kysy-kelasta-palsta-vastaa-myos-kysymyksiin-elakkeista-ja-elake-etuuksista
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Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki.
Se tarkoittaa, että sinun pitää hakea ensin muita tukia, 
joihin sinulla on oikeus.

Voit hakea toimeentulotukea,
jos tulosi ja varasi eivät riitä pakollisiin arjen menoihin,
kuten asumiseen, ruokaan, terveydenhoitoon ja vaatteisiin.

Toimeentulotuessa on kolme osaa:
• Perustoimeentulotuki: 

hae aina ensin Kelasta perustoimeentulotukea.
• Täydentävä toimeentulotuki: 

hae tukea kunnan sosiaalitoimistosta.
• Ehkäisevä toimeentulotuki: 

hae tukea kunnan sosiaalitoimistosta.

Lisää tietoa saat netistä www.kela.fi/toimeentulotuki

 
Kotitalousvähennys

Kun ostat palveluja kotiin tai vapaa-ajan asunnolle, 
voit vähentää osan kuluista verotuksessasi. 
Vähennys siis pienentää maksettavaa veroa. 

Saat vähennystä 
• kotitaloustyöstä
• hoiva- ja hoitotyöstä
• kunnossapito- ja perusparannustyöstä
• tietotekniikan asennuksista 

ja neuvontapalveluista.
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Jos ostat palvelun yritykseltä, 
yrityksen pitää kuulua ennakkoperintärekisteriin.

Jos palkkaat työntekijän, 
voit hoitaa palkanmaksuun liittyvät asiat netissä:
www.palkka.fi  

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä 
on 2 400 euroa vuodessa. 
Aviopuolisot voivat saada yhteensä 4 800 euroa. 

• Vähennyksen voi saada kolmella tavalla: 
Ilmoita vähennys veroilmoituksessa 
Veroilmoitus verkossa -palvelussa. 
Ilmoita vähennys veroilmoituksessa 
lomakkeella 14A tai 148.

• Voit hakea vähennyksen myös etukäteen. 
Hae silloin muutosta verokorttiin 
eli ennakonpidätysprosentin alentamista netissä, 
 Verokortti verkossa -palvelussa 
www.vero.fi/verokortti

Lisätietoja netissä: 
www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys 
tai soita numeroon 029 497 002. 

Voit myös käydä Keski-Suomen verotoimistossa. 
Osoite on Vapaudenkatu 58 A, Jyväskylä.
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Lääkekorvaukset

Kela voi maksaa korvausta lääkkeistä, 
jotka lääkäri tai sairaanhoitaja on määrännyt 
reseptillä eli lääkemääräyksellä sairautesi hoitoon. 
Korvausta maksetaan sen jälkeen,
kun vuoden alkuomavastuu 50 euroa on täyttynyt.

Peruskorvaus lääkkeestä on 40 % lääkkeen hinnasta.
Joistain lääkkeistä voit saada suurempaa korvausta.
Yleensä saat korvauksen suoraan apteekissa,
kun näytät Kela-kortin. 

Jos olet yli 75-vuotias, voit saada korvausta 
lääkkeiden annosjakelun kustannuksista. 
Annosjakelu tarkoittaa, 
että säännöllisesti käytetyt lääkkeet 
jaetaan kerta-annoksiin apteekissa. 

Suuret lääkekulut
Lääkekulujen omavastuu on 572 euroa vuonna 2019. 
Kun lääkekulusi ylittävät tämän summan, 
saat vuoden loppuun asti lisäkorvauksen. 
Omavastuusta käytetään myös nimeä lääkekatto.

Saat lisäkorvauksen suoraan apteekissa. 
Lisäkorvaus tarkoittaa, 
että maksat lääkkeestä vain 2,50 euroa, 
vaikka se olisi kalliimpi. 
Lisäkorvaus koskee korvattuja lääkkeitä, 
kliinisiä ravintovalmisteita ja perusvoiteita. 

Lisätietoa saat netistä www.kela.fi/laakkeet
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Palvelukassat

Voit maksaa palvelukassoihin 
kaupungin laskuja ilman lisämaksua.
Jos maksat laskut pankissa,
pankki veloittaa lisäksi palvelumaksun.  

Jyväskylä-Infon palvelukassa
Asemakatu 7, kauppakeskus Forum
Auki maanantaista perjantaihin kello 10–15.

Voit maksaa seuraavia laskuja:
• Jyväskylän kaupungin laskuja
• Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n laskuja
• Jyväskylän Energia Oy:n laskuja
• Keski-Suomen sairaanhoitopiirin laskuja
• Mustankorkea Oy:n laskuja.

Voit maksaa esimerkiksi sähkö-, vesi-, 
terveyskeskus- ja päivähoitomaksuja.
Lisäksi voit käyttää tietokonetta ja nettiä.

Kyllön palvelukassa
Keskussairaalantie 20 
Auki maanantaista torstaihin klo 8–15, 
perjantaina klo 8–14. 

Kyllön palvelukassaan voit maksaa
• Jyväskylän kaupungin laskuja
• Mustankorkea Oy:n laskuja.
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Palveluseteli

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan palvelulle 
eli Jyväskylän kaupungin järjestämälle palvelulle.
Kaupunki voi myöntää sinulle palvelusetelin,
jolla on tietty rahallinen arvo.
Voit ostaa sillä palveluita yrityksiltä 
eli yksityisiltä palveluntuottajilta.

Voit ostaa palvelusetelillä
• ympärivuorokautista palveluasumista,
• kotihoitoa, omaishoitajien sijaispalveluita tai 
• lyhytaikaista hoitoa omaishoitajan vapaan ajaksi.

 
Kaupunki maksaa palvelun setelin arvoon asti. 
Jos palvelu on kalliimpi kuin setelin arvo, 
maksat itse palvelun hinnan 
ja setelin arvon välisen erotuksen.

Kun käytät kaupungin myöntämää palveluseteliä, 
sinun täytyy valita palvelun tuottaja,
joka on kaupungin hyväksymä. 
Löydät heidät netistä https://palse.fi 

Jotta voit saada palvelusetelin, 
OIVA-keskuksen palveluohjaaja
tekee sinulle palvelutarpeen arvioinnin.
Hän siis arvioi, millaista apua tarvitset.

Lisätietoja saa OIVA-keskuksesta.
Soita 014 266 1801 
maanantaista perjantaihin klo 9–15.

https://palse.fi
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Talous- ja velkaneuvonta

Jos haluat apua raha-asioiden ja velkojen kanssa,
ota yhteyttä talous- ja velkaneuvontaan.
Saat neuvoja puhelimessa tai paikan päällä.
Aika tapaamiseen pitää varata etukäteen.

Talous- ja velkaneuvonta on siirtynyt 
Oikeusaputoimistojen järjestettäväksi 1.1.2019.
Oikeusaputoimiston yhteystiedot  
löytyvät netistä www.oikeus.fi/oikeusapu
Talous- ja velkaneuvonnan palvelut  
pysyvät muuten ennallaan ja maksuttomina.

€ €

€
€

€

€
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VIRKISTYS JA HARRASTAMINEN

Vapaaehtoistoiminta

Onko sinulla aikaa ja kiinnostusta toimia vapaaehtoisena?  
Vapaaehtoistoiminnasta ei saa palkkaa,
mutta kun teet hyvää toisille  
saat hyvän mielen ja uusia kokemuksia.

Vapari tarkoittaa Jyväskylän kaupungin 
vapaaehtoistoiminnan palveluita.

Vapari kouluttaa ja ohjaa vapaaehtoisia 
• kerta-avuksi (esimerkiksi kauppa- ja lääkärikäynnit)
• liikuntaluotseiksi (kavereiksi liikunnan harrastamiseen)
• kaupungin vanhuspalveluiden yksiköihin, 

kuten palveluasumiseen, pitkäaikaishoitoon 
ja päivätoimintaan tai 
terveyskeskussairaaloihin. 

Saat lisätietoja, 
kun soitat 014 266 7649 tai 050 312 5315
tai lähetät sähköpostia: leila.k.koskinen@jkl.fi 

Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoiminnan palvelut - Vapari
Kansalaistoiminnankeskus Matara 
Matarankatu 6 A 1 
40100 Jyväskylä
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Punaisen Ristin ystävätoiminta

Ystävätoiminta välittää vapaaehtoisia toimijoita 
asiakkaille, jotka ovat yksinäisiä. 

Vapaaehtoisen tehtäviä ovat
• seurana oleminen
• yhdessä ulkoilu
• yhdessä harrastaminen 
• yhdessä asioilla käyminen. 

Vapaaehtoisen tehtäviä eivät ole  
• kotityöt
• kaupassa tai virastoissa asioiminen ilman asiakasta
• asiakkaan käytännön asioista huolehtiminen
• hoitotoimenpiteet. 

Vapaaehtoinen vierailee asiakkaan luona 
yleensä kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa.

Kaikki ovat tervetulleita
• Varttuneiden kerhoon
• Miesten kokoontumisiin
• Runopiiriin. 

Jos haluat vapaaehtoiseksi, 
ota yhteyttä ystävänvälitykseen.
Ota myös yhteyttä, jos etsit ystävää.

• Punainen Risti Jyväskylän osasto ystävänvälitys 
Sammonkatu 4 
 40100 Jyväskylä. 
Soita numeroon 040 716 8705, 
maanantaista keskiviikkoon klo 9–12. 
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Sähköposti: ystava.jkl@punainenristi.fi 
Nettisivut: https://rednet.punainenristi.fi/jyvaskyla 
Facebook: Punainen Risti, Jyväskylän osasto

• Punainen Risti, Kuokkalan osasto ja Huhtasuo 
Riitta Lätti, puhelin 044 529 3770, 
Sähköposti: riittalatti2@gmail.com 
Nettisivut: https://rednet.punainenristi.fi/node/463

• Punainen Risti, Korpilahden osasto 
Tuula Liukko, puhelin 0400 646 993 
Sähköposti: tuula.liukko@gmail.com 
Nettisivut: https://rednet.punainenristi.fi/node/444

Liikunta

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut 
pitävät huolta kaupunkilaisten hyvinvoinnista.
Tehtävänä on 

• rakentaa ja hoitaa liikuntapaikkoja ja
• edistää kuntalaisten liikunnan harrastamista.

Jyväskylässä on lähes 360 liikuntapaikkaa, 
joita kaupunki hoitaa. 
Kuntoratoja ja latuja on yhteensä 500 kilometriä.
Lisäksi liikuntapalvelut järjestävät
soveltavan liikunnan ja terveysliikunnan ryhmiä
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Jyväskylän kaupunki / Liikuntapalvelut 
Toimisto ja hallinto, Kuntoportti 3
Puhelin: 014 266 4257 
Sähköposti: liikunta.info@jkl.fi 
Nettisivut: www.jyvaskyla.fi/liikunta

https://rednet.punainenristi.fi/jyvaskyla
https://rednet.punainenristi.fi/node/463
https://rednet.punainenristi.fi/node/444
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Liikuntaneuvonnalla kohti hyvinvointia

Riittävä liikunta on tärkeää 
terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.
Kaupungin liikuntaneuvonta on tarkoitettu kaikille, 
jotka liikkuvat liian vähän. 
Se on ilmaista ja sitä on tarjolla kaikenikäisille.
Liikuntaneuvontaa antavat liikunnanohjaajat. 

Voit tulla liikuntaneuvontaan
ammattihenkilön lähetteellä tai suosituksella.  
Voit myös varata ajan itse.

Liikuntaneuvonnassa saat 
• yksilöllistä ohjausta
• tietoa liikunnasta ja terveydestä
• tietoa liikuntapaikoista ja -mahdollisuuksista. 

Varaa aika soittamalla numeroon 014 266 4264
tiistaina klo 15–16 tai torstaina klo 8–9. 

Senioreiden terveysliikunta

Senioreiden terveysliikunnan tavoitteena on 
• huolehtia tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvystä
• tuottaa iloa ja virkistystä. 

Ryhmiä järjestävät 
• sosiaali- ja terveyspalvelut
• liikuntapalvelut
• Jyväskylän kansalaisopisto
• eläkejärjestöt
• urheiluseurat, kuten naisvoimisteluseurat.

Ryhmät kokoontuvat joka viikko syyskuusta toukokuuhun.
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Tarkat aikataulut löydät netistä: 
www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikkumaan
Aikataulut ovat myös Liikkumaan-esitteessä, 
joka jaetaan syksyisin kaupungin tiedotuslehden 
eli Jyväskylä-lehden välissä.

Kysy lisää Liikuntainfosta tai terveyspalveluista. 
Liikuntainfo: puhelin 014 266 4257 tai 014 266 4272
Terveyspalvelut: puhelin 014 266 2006

Liikuntaluotsit

Jos haluat seuraa ja tukea liikunnan harrastamiseen, 
pyydä kaveriksi liikuntaluotsia.
Voit mennä liikuntaluotsin kanssa 
esimerkiksi kävelylle, kuntosalille tai hiihtolenkille.

Voit pyytää liikuntaluotsin mukaan ilmaiseksi.
Jos harrastatte liikuntaa maksullisessa paikassa, 
maksat oman pääsymaksusi normaalisti.
Liikuntaluotsi pääsee ilmaiseksi mukaasi
kaupungin omiin liikuntapaikkoihin.
Muissa liikuntapaikoissa voi olla erilaisia tapoja.
Voit joutua siis maksamaan 
myös liikuntaluotsin pääsymaksun.

Liikuntaluotsit ovat vapaaehtoisia.
He ovat saaneet koulutuksen tehtävään,
mutta eivät saa työstä palkkaa.
He eivät tee avustajan töitä, kotitöitä tai sairaanhoitoa. 

Voit tiedustella liikuntaluotseja numerosta 014 266 8922
keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9–12. 
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Seniorikortti 65+

Seniorikortilla voit harrastaa omatoimista liikuntaa 
uimahallissa ja kuntosalilla.
Kortilla ei voi osallistua ohjattuihin ryhmiin.

Voit ostaa seniorikortin, 
jos täytät jonkin seuraavista ehdoista:

• olet yli 65-vuotias 
• täytät 65 vuotta kuluvan vuoden aikana
• olet eläkkeellä
• olet eläkkeellä työkyvyttömyyden takia.

Lisäksi sinun pitää asua vakituisesti Jyväskylässä.

Kortin hinta on 75 euroa. 
Seniorikortti on voimassa vuoden ostopäivästä alkaen.
Kun ostat kortin, 
sinun pitää esittää kuvallinen henkilöllisyystodistus. 
Kortti on henkilökohtainen.

Voit käyttää korttia 
• AaltoAlvarissa uintiin ja kuntosalille 

maanantaista perjantaihin klo 6–15
• Wellamossa uintiin ja kuntosalille 

Uinti maanantaina klo 10–15 
ja tiistaista perjantaihin klo 6–15. 
Kuntosali maanantaina klo 12–15 
ja tiistaista perjantaihin klo 6–15.

• Monitoimitalon kuntosalille 
maanantaista perjantaihin 8–15

• Kuokkalan Graniitin kuntosalille 
maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 8–15, 
tiistaina ja torstaina klo 12–15. 

• Lehtisaaren Kuntotalon kuntosalille
• Korpilahden kuntosalille. 
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• Tikkakoski, kuntosali Club Motivia (Kokeilu 31.12.2019 asti) 
torstaisin 10‒14

Esitä kortti kassalla, kun menet kuntoilemaan.

Seniorikortin myyntipaikat
• AaltoAlvari, 

Pitkäkatu 2, 40700 Jyväskylä
• Vaajakosken uimahalli Wellamo, 

 Savonmäentie 7, 40800 Vaajakoski 32
• Kuokkalan Graniitti, 

Pohjanlahdentie 12, 40520 Jyväskylä
• Korpilahden yhteispalvelupiste, 

Virastokuja 2, 41800 Korpilahti
• Lehtisaaren Kuntotalo, 

Kaaponkuja, 40900 Säynätsalo 
Puhelin 050 340 7238

Lisätietoja saat soittamalla tai netistä. 
Liikuntainfon puhelin: 014 266 4257
Nettisivut: https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/seniorikortti  

Kulttuuri

Kaupunki järjestää monenlaisia kulttuuritapahtumia,
esimerkiksi konsertteja, teatteria, 
tanssiesityksiä ja elokuvia.
Voit tutustua esityksiin ja kulttuurikohteisiin myös 
yhdessä vapaaehtoisen kulttuuriluotsin kanssa.  

Lapsille ja perheille 
Kulttuuriaitta ja Lasten Lysti järjestävät 
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kulttuuritapahtumia päiväkoteihin, 
kouluihin ja perheille.

Ikääntyneille 
Taideapteekki järjestää ikääntyneille  
taidetta ja kulttuuria päivätoiminnassa
ja Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluiden
ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä.

Lisätietoa saat netistä osoitteesta 
www.jyvaskyla.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/kulttuuripalvelut

Taideapteekki 

Taideapteekki järjestää ikääntyneille  
ohjelmaa päivätoiminnassa
ja asumisen toimintayksiköissä.
Esityksissä ja työpajoissa on tarjolla musiikkia, 
tanssia, teatteria sekä sana- ja kuvataidetta.
Vuosi 2019 on Taideapteekin 10-vuotisjuhlavuosi.

Taideapteekin ohjelma ikääntyneiden
päivätoiminnassa on maksutonta ja kaikille avointa. 
Tilaisuuksiin on esteetön pääsy. 

Osa Taideapteekin toimintaa ovat 
vapaapääsyiset Laulusta voimaa -yhteislaulutilaisuudet
Kino Hopea -elokuvanäytökset ja HopeaTanssit-tilaisuudet
pääkirjaston Minnansalissa.

Lisätietoja saa netistä:
www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/taideapteekki
ja sähköpostilla taideapteekki@jkl.fi sekä
soittamalla numeroon 014 266 4045. Maalaus: Henna Takala
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Kulttuuriluotsit

Jos haluat seuraa vaikkapa museoon tai teatteriin,
pyydä mukaasi kulttuuriluotsia.
He ovat koulutettuja vapaaehtoisia, 
jotka tuntevat hyvin kulttuuria. 

Kulttuuriluotsien palvelut ovat ilmaisia. 
Pääset museoihin kulttuuriluotsin mukana ilmaiseksi.
Jos menet teatteriin tai Jyväskylä Sinfonian konserttiin 
luotsin kanssa, saat alennuksen pääsymaksusta. 
Matkat jokainen maksaa itse.

Voit pyytää luotsin mukaasi esimerkiksi
seuraaviin kohteisiin: 

• Alvar Aalto -museo
• Jyväskylän kaupunginkirjasto
• Jyväskylän taidemuseo
• Keski-Suomen museo
• Suomen käsityön museo
• Jyväskylän yliopiston museot: 

Näyttelykeskus Soihtu ja Keski-Suomen luontomuseo
• Kuokkalan kartano
• Galleria Becker
• Galleria Harmonia
• Jyväskylän kaupunginteatteri
• Jyväskylä Sinfonia
• Jyväskylän kaupungintalo
• Keski-Suomen ilmavoimamuseo
• Höyry Galleria Korpilahdella. 

Voit tilata luotsin kaveriksi myös Taideapteekin esityksiin 
sekä tanssitapahtumiin tai elokuviin sekä 
pyytää matkalaukkunäyttelyn esittelyn kerhoon, palvelutaloon 
tai yksityiselle ihmiselle muisteluhetkeen.
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Tilaa kulttuuriluotsi numerosta 050 338 1114 
tai sähköpostilla: hannemari.laitinen@jkl.fi

Kaupunginteatteri
Vapaudenkatu 36

Kaupunginteatteri tarjoaa laadukasta 
ja monipuolista draamaa. 
Esityksiä on noin 250 vuodessa.
Kaupunginteatteri on esteetön.
Katsomoihin pääsee pyörätuolilla 
ja niissä on induktiosilmukka.
Rakennuksen on suunnitellut Alvar Aalto.

Lippuja voit ostaa 
• teatterin lippumyymälästä, Vapaudenkatu 36, 

puhelin 014 266 0110 
• K-citymarket Keljosta, Kylmälahdentie 6  
• Prisma Seppälästä, Ahjokatu 7
• R-kioskeilta
• netistä www.lippu.fi

(huom! Netistä ja Lippupisteen toimipisteistä ostettuihin lippuihin lisätään 
palvelu- ja toimitusmaksut)

Tietoa ohjelmistosta ja lippumyymälän aukioloajoista 
löydät nettisivuilta www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri 

Jyväskylä Sinfonia

Jyväskylä Sinfonia on orkesteri, 
johon kuuluu 38 soittajaa. 
Sinfonia soittaa klassista musiikkia.
Sinfonia järjestää erilaisia konsertteja, 
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taiteilijatapaamisia ja kenraaliharjoituksia, 
jotka ovat yleisölle avoimia.

Konsertit ovat yleensä keskiviikkoisin 
Jyväskylän kaupunginteatterissa, Vapaudenkatu 36.
Kirkkokonsertit ovat Taulumäen kirkossa.
Kamarikonsertit ovat pienempiä konsertteja, 
joissa on mukana vain osa soittajista. 
Niitä järjestetään monessa eri paikassa. 
Viihdekonsertteja järjestetään esimerkiksi Paviljongissa.

Lippuja voit ostaa 
• teatterin lippumyymälästä 

Vapaudenkatu 36 
Puhelin 014 266 0110 

• K-citymarket Keljosta, Kylmälahdentie 6  
• Prisma Seppälästä, Ahjokatu 7
• R-kioskeilta
• netistä www.lippu.fi

Lippumyymälästä voit ostaa lipun ilman palvelumaksua.
Jos ostat lipun muualta,
sinun täytyy maksaa lipun lisäksi palvelumaksu. 

Ohjelmiston löydät nettisivuilta www.jyvaskylasinfonia.fi

Jyväskylän kaupungin museot

Kaupungin museot ovat auki yleensä
tiistaista sunnuntaihin klo 11–18, 
jos toisin ei mainita.
Perjantaisin pääset museoihin ilmaiseksi. 
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Alvar Aalto -museo Ruusupuistossa 
ja Suomen ilmavoimamuseo Tikkakoskella 
ovat säätiöiden ylläpitämiä.
Tarkista niiden tiedot netistä. 

Jyväskylän taidemuseo 
Kauppakatu 23
Puhelin: 014 266 4391
Sähköposti: taidemuseo@jkl.fi
Pääsymaksu 6 euroa, 
Perjantaina on vapaa pääsy.

Taidemuseossa on kuvataidetta ja nykytaidetta. 

Taidemuseon aulassa voit tavata ystäviä ja taiteilijoita. 
Museokaupasta voit ostaa 
esimerkiksi kortteja, koruja ja kirjoja. 
Taika-tilan työpajoissa voit tehdä taidetta itsekin.
Kokeile myös taidevessaa ja taidehissiä. 

Taidemuseo sijaitsee Kirkkopuiston laidalla 
kävelykadun päässä.  

Lisää tietoa netissä www.jyvaskyla.fi/taidemuseo

Galleria Ratamo / Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamo
Veturitallinkatu 6 
Puhelin: 014 266 4389
Sähköposti: ratamo@jkl.fi
Vapaa pääsy

Galleria Ratamossa on kiinnostavia taidenäyttelyjä, 
joissa esitellään valokuvia ja grafiikkaa.
Voit ostaa taidetta, postikortteja ja kirjoja. 
Ratamo järjestää myös alan kursseja.
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Ratamo sijaitsee Matkakeskuksen lähellä 
vanhassa veturitallissa.

Keski-Suomen museo
Alvar Aallon katu 7 
Puhelin: 014 266 4346 
Sähköposti: ksmuseo.info@jkl.fi   

Museo on suljettuna peruskorjauksen vuoksi 
ja se avautuu jälleen syksyllä 2019. 

Toivolan Vanhan Pihan Käsityöläismuseo 
ja Museokauppa Sparvin ovat auki ympäri vuoden. 
Lisätietoja saat nettisivuilta www.vanhapiha.fi

Suomen käsityön museo
Kauppakatu 25
Puhelin: 014 266 4370
Sähköposti: craftmuseum.info@jkl.fi
Pääsymaksu 6 euroa, opiskelijat 3€
alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi. 
Perjantaina on vapaa pääsy.

Suomen käsityön museossa riittää tutkittavaa koko perheelle. 
Museossa on monta eri näyttelyä yhtä aikaa.
Esillä on naisten ja miesten käsitöitä sekä taidetta. 

• Aistitilassa voit tutkia käsitöitä eri aisteilla: 
voit kuunnella, haistella ja tutkia materiaaleja käsillä.

• Pajassa voit tehdä itse käsitöitä.
• Museokaupasta voit ostaa lahjoja. 

Kauppa on auki myös sunnuntaina.

Suomen käsityön museo sijaitsee 
kävelykadulla Kirkkopuiston kulmassa. 
Museo on esteetön.
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Aukioloajat
Avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 11–18.
Maanantaina museo on kiinni.
Kesä-, heinä- ja elokuussa museo on auki
lauantaisin klo 16 asti. 

Lisää tietoa netistä: www.craftmuseum.fi 

Kirjastosta voit lainata kirjoja ja muuta aineistoa. 
Voit tulla kirjastoon myös oleskelemaan, 
lukemaan lehtiä ja kuuntelemaan musiikkia. 
Lisäksi voit käyttää kirjaston tietokoneita ja nettiä.
Kirjasto on avoin kaikille ja sen käyttö on ilmaista.

Kirjastossa voit oppia uutta ja kehittää itseäsi.
Kirjastossa opetetaan esimerkiksi kirjaston, 
internetin ja teknisten laitteiden käyttöä.

Kirjastoissa on tapahtumia kaikenikäisille. 
Aikuisille on esimerkiksi kirjailtoja ja musiikkiesityksiä,
lapsille on satutunteja ja teatteriesityksiä.

Jos tavallisen kirjan lukeminen on sinulle vaikeaa,
voit lainata kirjastosta Celian kirjoja. 
Celian kirjat ovat äänikirjoja, pistekirjoja 
tai e-kirjoja eli sähköisiä kirjoja.
Voit myös lainata kirjastosta isotekstisiä kirjoja 
ja selkokirjoja, joita on helppo lukea. 

Jos aiot järjestää esimerkiksi kokouksen, 
voit vuokrata kirjastosta kokoustilan tai luentosalin.
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Voit käyttää ilmaiseksi kirjaston soittohuoneita, 
digitointitilaa ja ryhmätyötiloja.

Lisää tietoa saat kirjastosta ja kirjaston nettisivuilta 
www.jyvaskyla.fi/kirjasto

Jyväskylän kaupunginkirjaston yhteystiedot:
• Pääkirjasto, Vapaudenkatu 39–41 

Pääkirjaston neuvonta: puhelin 014 266 4104 
• Palokan aluekirjasto, Koivutie 5 

Puhelin 014 266 4151
• Vaajakosken aluekirjasto, Urheilutie 36 B 

Puhelin 014 266 4144
• Halssilan lähikirjasto, Lokintie 9 

 Puhelin 014 266 4132
• Huhtasuon lähikirjasto, Nevakatu 1 

Puhelin 014 266 4133
• Keljonkankaan lähikirjasto, Pihkatie 4 

Puhelin 014 266 4134
• Keitinmäen lähikirjasto, Keltinmäentie 15 C 

Puhelin 014 266 4135
• Korpilahden lähikirjasto, Virastokuja 2 

Puhelin 014 266 4157
• Kortepohjan lähikirjasto, Isännäntie 3 

Puhelin 014 266 4136
• Kuokkalan lähikirjasto, Liitukuja 4 

Puhelin 014 266 2303
• Säynätsalon lähikirjasto, Parviaisentie 9 

Puhelin 014 266 4139
• Tikkakosken lähikirjasto, Kirkkokatu 3 

Puhelin 014 266 4152
• Vesangan lähikirjasto, Rientolantie 40 

Puhelin 014 266 4155
• Lohikosken pienkirjasto, Haavikkotie 4 

Puhelin 014 266 4137
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Kirjastoautojen yhteystiedot:
• Aino puhelin 014 266 4162
• Martti puhelin 014 266 4160
• Wivi puhelin 014 266 4158

Verkkokirjasto toimii netissä osoitteessa 
www.keskikirjastot.fi
Verkkokirjastossa voit esimerkiksi katsoa 
omia lainojasi, uusia lainojasi ja tehdä varauksia. 
Voit myös maksaa kirjaston maksuja 
ja lainata e-kirjoja eli sähköisiä kirjoja. 

Laitoskirjastot
Keskussairaalan laitoskirjasto: puhelin 014 269 1856

Jos olet Keskussairaalassa potilaana,
voit lainata kirjoja kirjavaunusta 
ja joiltakin sairaalan osastoilta.
Kirjavaunu kiertää osastoilla 
tiistaisin ja keskiviikkoisin. 
Keskussairaalan kirjastosta voi lainata myös kirjoja.
Kirjasto sijaitsee sairaalan 
päärakennuksen 1. kerroksessa.

Kirjasto toimittaa kirjoja myös kaupungin päiväkeskuksiin ja 
vanhusten palvelukeskuksiin. 

Kirjaston kotipalvelu
Jos olet iäkäs tai liikut huonosti,
voit käyttää kirjaston kotipalvelua. 
Kotipalvelu tuo toivomasi kirjat 
ja muun aineiston suoraan kotiisi.
Palvelu on ilmaista. 
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Kirjat tuodaan kotiin kerran kuukaudessa. 
Voit tilata haluamasi kirjat soittamalla,
sähköpostilla tai antamalla tilauslistan kuljettajalle.
Laina-ajat ovat joustavat, 
ja kirjasto ei peri myöhästymismaksuja.

Jos haluat käyttää kotipalvelua,
ota yhteyttä kirjastoon. 
Voit joutua odottamaan asiakkaaksi pääsyä. 

Saat lisätietoja, 
kun soitat numeroon 014 266 4121
torstaina tai perjantaina klo 9.30–11.

Oppiminen

Uutta voi oppia kaiken ikäisenä – 
tervetuloa kehittämään itseäsi, 
osallistumaan ja kohtaamaan toisia. 
Vapaaehtoisia ja kaikille avoimia opintoja 
tarjoavat monet toimijat.

lkääntyvien yliopisto

Ikääntyvien yliopistossa voit osallistua luennoille, 
kursseille ja opintomatkoille hyvässä seurassa. 
Kaikki ovat tervetulleita, ikärajoja ei ole.

Ohjelmassa on esimerkiksi 
• luentoja terveydestä, historiasta ja kulttuurista, seminaariryhmiä,
• tietokoneen, tabletin ja kännykän käytön opetusta,
• eri kielten keskusteluryhmiä ja 

kulttuurimatkoja. 
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Lisätietoja saat netistä:
www.kesayo.jyu.fi/ikaantyvienyliopisto
tai sähköpostilla: jaana.rossi@jyu.fi 
Voit myös soittaa numeroon 044 760 3738.

Jyvälän kansalaisopisto ja vapaaehtois- ja kansalaistoiminta
Jyvälän Setlementti ry
Palokunnankatu 16 
40700 Jyväskylä
Puhelin 014 217 202

Jyvälän Setlementti ry on yhdistys, 
joka tukee ihmisenä kasvamista, 
osallistumista ja vuorovaikutusta. 

Jyvälän kansalaisopisto
Kansalaisopisto tarjoaa koulutusta kaikenikäisille. 
Kursseja on monesta eri aiheesta. 
Esimerkkejä ryhmistä: 

• musiikki
• liikunta
• kehon ja mielen hyvinvointi, kuten rentoutus
• ikääntyneiden ryhmät, kuten musiikki-, tarina-,  

liikunta- ja vieraiden kielten ryhmät 
 
Jyvälän vapaaehtois- ja kansalaistoiminta 
tukee kansalaisten aktiivisuutta ja osallistumista. 
Kaikille avoimissa ryhmissä voit esimerkiksi 
tehdä käsitöitä ja saada tietotekniikka-apua.

Voit myös toimia vapaaehtoisena Jyvälässä. 
Tehtävät sovitaan toiveidesi ja taitojesi mukaan. 
Vapaaehtoisena voivat toimia kaikenikäiset. 
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Vapaaehtoistyöstä ei saa palkkaa,
mutta kun autat toisia ihmisiä,
saat myös itsellesi hyvän mielen. 
 
Lisää tietoa saat 

• netistä: www.jyvala.fi 
• Jyvälän toimistolta 
• esitteestä, joka jaetaan kotiin kaksi kertaa vuodessa. 

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Jyväskylän kansalaisopisto
Vapaudenkatu 39–41
40100 Jyväskylä
Neuvonnan puhelin: 014 266 0107

Neuvonta palvelee lukukausien aikana 
• maanantaista torstaihin klo 10–18 
• perjantaisin suljettu.

Neuvonta palvelee touko-, kesä ja elokuussa
• maanantaista torstaihin klo 10–15 
• perjantaisin suljettu.

Heinäkuussa neuvonta on suljettu. 

Lukukausi tarkoittaa opiston työskentelyaikaa
eli sitä aikaa, kun on opetusta.
Opetusta on pääsääntöisesti syyskuun alusta 
huhtikuun loppuun.

Lisätietoa saat opintoesitteestä ja netistä: 
www.jyvaskyla.fi/kansalaisopisto
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Kansalaisopistossa voit opiskella yhdessä
eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa.  

Ikääntyneille on esimerkiksi musiikki-, 
tanssi-, liikunta- ja tietotekniikkakursseja.
Sotaveteraanit pääsevät kursseille maksutta. 
Kansalaisopistossa on myös runsaasti yleisöluentoja, 
jotka ovat ilmaisia.

Opisto järjestää myös maahanmuuttajien työvoimakoulutusta, 
johon pääset TE-toimiston kautta.
TE-toimisto tarkoittaa työ- ja elinkeinotoimistoa.
Koulutuksen rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus 

Käsityöneuvonta / Jyväskylän kansalaisopisto
Vapaudenkatu 39–41
40100 Jyväskylä
Puhelin: 014 266 4081

Käsityöneuvonta palvelee kaikkia.
Tervetuloa aloittelijat ja taitavat tekijät!

Käsityöneuvonnassa voit esimerkiksi
• ommella vaatteita 
• kutoa mattoja ja huiveja
• saada neuvoja ohjaajilta
• ostaa kudonnan materiaaleja ja tarvikkeita.

Neuvonnassa on paljon ompelukoneita, 
saumureita, kangaspuita sekä muita koneita. 
Voit käyttää niitä pientä maksua vastaan.
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Kudonnanohjaaja paikalla:  
• maanantaina klo 9–17
• tiistaina klo 10–17
• keskiviikkona klo 9–15
• torstaina klo 10–18
• perjantaina klo 9–15.

Ompelunohjaaja paikalla:
• keskiviikkona klo 10–18
• torstaina klo 9–17
• perjantaina klo 9–15.

Seurakunta

Jyväskylän seurakunta jakautuu alueseurakuntiin.
Niissä on monenlaista toimintaa ikääntyneille: 

Kerhoja ja ryhmiä, kuten
• eläkeläisten kerhot
• raamattu- ja lähetyspiirit
• hartaus- ja musiikkitilaisuudet 

päivätoiminnassa, terveyskeskussairaaloissa 
ja ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä 

• erityisryhmien kerhot, 
esimerkiksi kuulo- ja näkövammaisille

• omaishoitajien ryhmät.

Tapahtumia, kuten
• retket ja leirit 
• sunnuntain messu Kuokkalan kirkossa klo 11, 

Taulumäen kirkossa klo 18 
ja muissa kirkoissa yleensä klo 10  
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• erityismessut veteraaneille, omaishoitajille 
ja ikääntyneille, jotka täyttävät vuosia 

• Syntymäpäiväjuhlat alueseurakunnissa ikäihmisille.
Useimmat kirkot ovat esteettömiä.

Apua ja tukea elämään, kuten 
• seurakunnan työntekijöiden keskusteluapu ja kotikäynnit
• kotiehtoollinen
• sururyhmä läheisensä menettäneille
• Leskien klubi ikääntyneille, joiden puoliso on kuollut
• vapaaehtoisapu esimerkiksi ulkoiluun ja kirkossa käyntiin. 

Tietoa toiminnasta saat Henki & Elämä -lehdestä 
ja netistä www.jyvaskylanseurakunta.fi

Lisätietoja saat Heini Lekanderilta.
Soita numeroon 050 521 5416
tai lähetä sähköpostia: heini.lekander@evl.fi  

Eläkeliiton tuki

Jos olet yli 50-vuotias ja sinulla on vaikea elämäntilanne,
voit saada tukea Eläkeliitosta.
Liitto järjestää kursseja 
ja voi etsiä sinulle vertaistukihenkilön.
Vertaistuki tarkoittaa, 
että keskusteluapua antaa ihminen, 
joka on itse kokenut saman. 

Jos olet eronnut:
• Erosta eheäksi -sopeutumisvalmennuskurssit
• vertaistukihenkilö eronneelle
• Lisätiedot: puhelin 040 7257 561 

tai sähköposti erostaeheaksi@elakeliitto.fi



Virkistys ja harrastaminen72

Jos puolisosi on kuollut:
• Yhtäkkiä yksin -sopeutumisvalmennuskurssit 
• vertaistukihenkilö leskeksi jääneelle 
• Lisätiedot: puhelin 040 725 7421 

tai sähköposti yhtakkiayksin@elakeliitto.fi

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena 
on tukea ihmistä vaikeassa elämäntilanteessa. 
Kurssilla saat apua asiantuntijoilta 
sekä vertaistukea muilta osallistujilta.
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OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN

Vanhusneuvosto

Jyväskylän vanhusneuvosto on yhteistyöelin, 
jossa toimii eläkeläisjärjestöjen edustajia sekä edustajat Keski-Suomen 
muistiyhdistyksestä ja Ikääntyvien yliopistosta.
Vanhusneuvosto tekee tiivistä yhteistyötä 
kaupungin päättäjien kanssa.
Tavoitteena on kehittää ikääntyneiden palveluja.
Vanhusneuvosto esimerkiksi tekee aloitteita
ja antaa lausuntoja, 
kun kaupunki suunnittelee ja toteuttaa ikääntyneiden asioita.  
Lisäksi se on mukana erilaisissa työryhmissä 
kehittämässä tulevaisuuden vanhuspalveluja.  

Voit ottaa yhteyttä vanhusneuvostoon, 
jos haluat vaikuttaa ikääntyneiden asioihin.
Vanhusneuvoston puheenjohtaja, puh. 044 540 0522
sihteeri, puh. 050 477 0008

Vanhuspalvelujen asiakasraati

Kaupungin vanhuspalveluissa toimii oma asiakasraati.
Se on kehittämis- ja keskusteluryhmä kuntalaisille, 
jotka ovat kiinnostuneita ikääntyneiden asioista.  
Raadin avulla kuntalaiset voivat vaikuttaa 
suoraan asioihinsa. 

Raati keskustelee ikääntyneiden palveluista 
ja niiden kehittämisestä.
Ideoita ja ajatuksia saa esittää vapaasti.  
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Raati vie ideat tiedoksi vanhuspalveluiden johtoryhmälle
sekä muille kaupungin osastoille, jos tarve vaatii.  

Voit lähettää raadille keskusteluaiheita ja ideoita 
sähköpostilla: vanhuspalvelut.raati@jkl.fi

Voit myös lähettää postia osoitteeseen:
Vanhuspalvelujen asiakasraati 
OIVA-keskus
Keljonkatu 26 A
40600 Jyväskylä

Vammaisneuvosto

Jyväskylän vammaisneuvosto on yhteistyöelin, 
jossa toimii vammaisia ihmisiä, vammaisjärjestöjä
ja kaupungin viranomaisia.
Vammaisneuvosto tekee tiivistä yhteistyötä 
kaupungin päättäjien kanssa.
Tavoitteena on kehittää vammaisten ihmisten palveluja.
Vammaisneuvosto esimerkiksi tekee aloitteita 
ja antaa lausuntoja, 
kun kaupunki suunnittelee ja toteuttaa vammaisten ihmisten asioita.  
Lisäksi se on mukana erilaisissa työryhmissä 
kehittämässä tulevaisuuden vammaispalveluja.  

Voit ottaa yhteyttä vammaisneuvostoon, 
jos haluat vaikuttaa vammaisten ihmisten asioihin.
Soita vammaisneuvoston puheenjohtajalle 014 266 3895.

Eläkeläis- ja vammaisjärjestöt 

Jyväskylässä on noin 30 eläkeläisjärjestöä, 
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jotka tukevat eläkeläisten hyvinvointia.
Toiminta tuo iloa ikääntyvien arkeen 
ja estää yksinäisyyttä.
Järjestöillä on pieni jäsenmaksu. 

Eläkeläisjärjestöt tarjoavat mahdollisuuden   
• harrastaa ja osallistua 

kerhoihin, matkoihin ja tapahtumiin
• liikkua ja edistää terveyttä
• saada uusia ystäviä.

Tietoa järjestöjen toiminnasta löydät netistä:
http://www3.jkl.fi/hakemisto/kulttuuri/sivu.php/alaalue/491

Eläkejärjestöjä Jyväskylässä

• Eläkeliiton Jyväskylän yhdistys ry 
Puheenjohtaja Matti Syrjälä, puhelin 040 529 1356 
Sähköposti: toivomatias.syrjala@elisanet.fi

• Jyväskylän Eläkkeensaajat ry 
Puheenjohtaja Jari Blom, puhelin 050 368 9190 
Sähköposti: jari.blom@jklhoivapalvelu.com

• Jyväskylän Eläkeläiset ry 
Puheenjohtaja Jorma Muhonen, puhelin 040 827 7942 
Sähköposti: 1jorma.muhonen@gmail.com

• Jyväskylän Kansalliset seniorit ry 
Puheenjohtaja Sirpa Teräväinen, puhelin 045 631 5108, 
 Sähköposti: jykanse@gmail.com

• Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset ry 
Puheenjohtaja Lasse Nikkinen, puhelin 040 554 8188 
Sähköposti: lassenikkinen41@gmail.com

• Jyväskylän Ruskat ry 
Puheenjohtaja Leena Hänninen, puhelin 040 593 0558 
Sähköposti: hanninen.leena@gmail.com

http://www3.jkl.fi/hakemisto/kulttuuri/sivu.php/alaalue/491
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Eläkeläisjärjestöjä kokoontuu Sepänkeskuksessa. 
Osoite: Kyllikinkatu 1, 40100 Jyväskylä
Puhelin: 050 576 9979

Vammaisjärjestöjä Jyväskylässä

Vammaisjärjestöt edistävät 
vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta. 
Järjestöt tarjoavat: 

• vammaisuuteen liittyvää neuvontaa ja ohjausta 
• harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa 
• vertaistukea.

• Jyväskylän Seudun Invalidit ry 
Puhelin 040 566 3344

• Keski-Suomen Epilepsiayhdistys ry 
Puhelin 045 318 2306

• Keski-Suomen CP-yhdistys 
Puheenjohtaja, puhelin 050 364 3288

• Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry 
kskvtukiry2015@gmail.com

• Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry 
Puhelin 045 131 4171

• Keski-Suomen munuais- ja maksayhdistys KEMUSI ry 
Puheenjohtaja, puhelin 040 7617 831

• Keski-Suomen Näkövammaiset ry 
Puhelin 014 218 258 

• Jyväskylän Reumayhdistys ry 
Puhelin 050 579 1156 

• Keski-Suomen Diabetesyhdistys ry 
Puhelin 045 8484230

• Keski-Suomen Hengitysyhdistys ry 
Puhelin 045 126 0597
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• Jyvässeudun Kuulo ry 
Puhelin 050 349 0286

• Jyväskylän Sydänyhdistys ry 
Puhelin 050 501 8882

• Mielenterveysyhdistys Kello ry 
Puhelin 044 282 1119

Valvonta

Vanhuspalveluiden valvonta

Vanhuspalveluiden laatua valvoo valvontatiimi.
Jos olet (tai läheisesi on) saanut huonoa palvelua tai kohtelua,
anna palautteesi ensisijaisesti suoraan palvelua tuottavalle taholle.
Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä myös valvontatiimiin sähköpostilla tai 
puhelimella: 

• Vanhuspalvelut.valvontatiimi@jkl.fi 
• Miia Autiomäki 014 266 8816,
• Riitta Matikainen 014 266 3731
• Tea Tuhkalainen 014 266 8503.

Sosiaalipalveluiden valvonta

Sosiaalityön valvontatiimi valvoo 
seuraavien palveluiden laatua:

• aikuissosiaalityö
• lastensuojelu
• vammaispalvelut
• ennaltaehkäisevät sosiaalipalvelut.

Palvelut järjestää kaupunki itse tai se ostaa palvelut.

Jos olet tyytymätön saamaasi palveluun, 
ota yhteyttä valvontatiimiin. 
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Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla tai puhelimella:
• ansa.leinonen@jkl.fi 

p. 014 266 1999
• seija.kinnunen@jkl.fi 

p. 014 266 3550.
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EDUNVALVONTA

Yleinen edunvalvonta

Voit tarvita edunvalvojan, 
jos sinun on vaikea hoitaa itse raha-asioitasi 
tai muita itseäsi koskevia asioita.
Syynä voi olla esimerkiksi vanhuus tai sairaus.

Usein edunvalvojana toimii läheinen.
Edunvalvojaksi voidaan määrätä 
myös yleinen edunvalvoja.
Yleisen edunvalvonnan hoitaa 
Keski-Suomen edunvalvontatoimisto. 
Hae edunvalvojaa kirjallisesti maistraatilta.

Edunvalvontatoimisto on auki 
maanantaista perjantaihin klo 8–16.15.
Jos haluat asioida paikan päällä,
varaa aika etukäteen soittamalla. 

Osoite: Hannikaisenkatu 47, 4. kerros, 40100 Jyväskylä
Puhelin: 029 565 2245 
Sähköposti: keski-suomi.edunvalvonta@oikeus.fi

Potilasasiamies

Jokaisessa terveydenhuollon yksikössä 
työskentelee potilasasiamies. 
Hän neuvoo potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.  
Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, 
potilasasiamies auttaa sinua muistutuksen tekemisessä.
Apu on ilmaista. 
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Potilasasiamiehen yhteystiedot
• Jyväskylän potilasasiamies Irma Latikka 

Puhelinaika 014 336 6892: 
maanantaina klo 12–15 
keskiviikkona klo 9–11 
torstaina klo 12–15 
Osoite: Kilpisenkatu 1, 2.kerros, 40100 Jyväskylä 
Jos haluat tavata potilasasiamiehen, 
varaa aika etukäteen soittamalla. 

• Hankasalmen potilasasiamies Sanna Hänninen 
puhelin 014 267 1225 

Jyten sosiaalityöntekijät, 
jotka auttavat myös potilaan oikeuksien kanssa

• Tarja Lehikoinen, puhelin 014 336 6431
• Kirsi Saario, puhelin 014 266 2470
• Asta Hirviniemi, puhelin 014 266 2468
• Ilkka Puhakka, puhelin 014 336 6435

Jyte on Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus,
johon kuuluvat Jyväskylä, Hankasalmi ja Uurainen. 

Sosiaaliasiamies

Voit ottaa yhteyttä sosiaaliasiamieheen 
sosiaalipalveluja koskevissa asioissa. 
Sosiaalipalveluja ovat esimerkiksi 
vanhusten avo- ja laitoshuolto, vammaispalvelut
lastensuojelu ja harkinnanvarainen toimeentulotuki.
Niitä voi järjestää kunta tai yksityiset yritykset.

Sosiaaliasiamies neuvoo ja kertoo oikeuksistasi. 
Jos et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, 
voit pyytää apua sosiaaliasiamieheltä.  
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Hän voi auttaa muistutuksen tekemisessä. 
Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot
• Sosiaaliasiamies Eija Hiekka 

Puhelin 044 265 1080 maanantaista torstaihin klo 9–11. 
Jos soitat muuhun aikaan, voit jättää soittopyynnön. 

• Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, 
Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä 
Jos haluat tavata sosiaaliasiamiehen, 
varaa aika etukäteen soittamalla. 

• Sähköposti: sosiaaliasiamies@koske.fi
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TERVEYSPALVELUT

Ensiapu ja päivystys

Päivystys tarkoittaa kiireellistä hoitoa.  
Saat hoitoa saman päivän aikana. 
Jos kyseessä on todellinen hätätilanne, 
soita hätänumeroon 112.
Hätäkeskus lähettää ambulanssin, 
jos sille on tarvetta.

Kiireellinen sairaanhoito 

Kiirevastaanotto omalla terveysasemalla
• maanantaista torstaihin klo 8–16 
• perjantaina klo 9–16

Ota yhteyttä omaan terveysasemaasi, 
yhteystiedot löydät sivulta 87.

Terveysaseman kiirevastaanotto hoitaa äkilliset sairaudet, kuten 
• pienet tapaturmat, haavat,
• flunssat, joihin liittyy kuumetta,
• korva-, silmä-, nielu- ja virtsatietulehdukset,
• vatsataudit,
• äkilliset selkäkivut,
• lievät rintakivut ja rytmihäiriöt.

Kyllön terveysaseman kiirevastaanotto
Kyllön kiirevastaanotto hoitaa kaikkien
terveysasemien asiakkaita. 

• maanantaista perjantaihin klo 16–18 
• Soita ensin numeroon 010 084 884.

Saat puhelimessa neuvontaa ja hoito-ohjeita.
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Keskussairaalan päivystys illalla, yöllä ja viikonloppuna
• maanantaista perjantaihin klo 16–8
• viikonloppuna vuorokauden ympäri 
• Soita 010 084 884 ennen kuin tulet päivystykseen.

Saat puhelimessa neuvontaa ja hoito-ohjeita.
Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä

Hätätilanteessa soita hätänumeroon 112. 

Kiireellinen hammashoito
• Soita maanantaista perjantaihin kello 8–16 

numeroon 014 266 0126.
• Jos asut Säynätsalossa, 

soita numeroon 014 266 2319.

Jos tarvitset hoitoa illalla, yöllä tai viikonloppuna,  
soita keskussairaalan päivystykseen.
Numero on 0100 84 884.

Sosiaalipäivystys

• Soita maanantaista perjantaihin klo 8–16
• lastensuojelun asioissa 014 266 0135
• aikuissosiaalityön asioissa 014 266 3624.

Sosiaalipäivystys illalla ja viikonloppuna
Puhelin 014 2660 149 

Jos tarvitset kiireellistä apua 
esimerkiksi perheen hätätilanteen takia,
soita sosiaalipäivystykseen.
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Päivystys on auki
• maanantaista torstaihin klo 16–24 
• perjantaista klo 16 sunnuntaihin klo 24, 

eli koko viikonlopun, myös yöllä.

Muina aikoina soita hätänumeroon 112.
Soita hätänumeroon myös, jos puheluun ei vastata.

Soita sosiaalipäivystykseen, 
• jos tarvitset kiireellistä apua 

esimerkiksi perheen hätätilanteen takia.
• Soita myös, jos huomaat, 

että joku muu tarvitsee kiireellistä apua.  

Soiton syy voi olla
• huoli lapsesta tai perheen tilanteesta
• äkillinen väkivalta tai sen uhka perheessä
• huoli vanhuksen tai vammaisen kotona pärjäämisestä.

Hätätapauksessa soita hätänumeroon 112

Soita hätänumeroon, kun
• tarvitset kiireellisesti ambulanssin, 

palokunnan tai poliisin paikalle 
• oma tai jonkun muun henki, terveys, omaisuus 

tai ympäristö on uhattuna tai vaarassa. 

Lääkärien ja hoitajien vastaanotot

Kun tarvitset hoitoa, mutta asialla ei ole kiire,
varaa aika lääkärin tai hoitajan vastaanotolle. 
Varaa aika omalta terveysasemaltasi. 

Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten asukkaiden 
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terveyspalvelut tarjoaa Jyte 
ja Mehiläinen (Oma Lääkärisi -asemat). 
Terveysasema määräytyy asuinalueen mukaan.
Voit vaihtaa terveysasemaa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti.
Jyte on lyhenne sanoista 
Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus.

Terveysasemat ovat auki 
maanantaista perjantaihin yleensä klo 8–16. 
Katso oman terveysasemasi aukioloaika 
oppaan kohdasta TERVEYSASEMAT sivulta 87.

Kyllön terveysaseman kiirevastaanotto
• hoitaa terveysasemien asiakkaita 

maanantaista perjantaihin klo 16–18.
• Soita ensin numeroon 010 084 884.

 

Ajanvaraus ja ajan peruminen

Ajanvaraus lääkärin tai hoitajan vastaanotolle
Soita oman terveysasemasi ajanvaraukseen. 
Numeron löydät oppaan kohdasta 
TERVEYSASEMAT sivulta 87.

Puhelimessa sairaanhoitaja arvioi 
hoidon tarpeen ja antaa sinulle hoito-ohjeita.  
Jos tarve vaatii, saat myös ajan lääkärin 
tai hoitajan vastaanotolle.

Jos puhelinlinja on varattu kun soitat, 
kuulet nauhoitteen, 
jonka jälkeen voit jättää takaisinsoittopyynnön.
Tällöin terveysasemalta soitetaan sinulle.
Kuuntele tarkemmat ohjeet nauhoitteelta.
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Jos tarvitset kiireellistä hoitoa 
esimerkiksi tapaturman takia, 
voit mennä terveysasemalle ilman soittoa.

Ajan peruminen 
• Soita numeroon 014 266 0161 

maanantaista perjantaihin klo 7.30–16. 
• Voit myös soittaa omalle terveysasemallesi. 

Jos asut Korpilahdella, Tikkakoskella tai Säynätsalossa, 
soita Oma Lääkärisi -asemalle. 

Sähköinen asiointi netissä

OmaHyvis
OmaHyvis-palvelussa voit esimerkiksi 

• varata ajan hoitajan tai lääkärin vastaanotolle
• ottaa yhteyttä eri yksiköihin 

kuten hammashoitoon tai fysioterapiaan 
• täyttää esitietolomakkeita, 

kun olet menossa terveystarkastukseen
Kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksilla 
tai mobiilivarmenteella.
www.jyvaskyla.fi/terveys

Jyte on Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus,  
johon kuuluvat Jyväskylä, Hankasalmi ja Uurainen.

Omakanta-palvelu
Omakanta on verkkopalvelu, jossa 

• näet omat hoitotietosi, sähköiset reseptisi  
ja laboratoriotulokset

• voit lähettää reseptin uusimispyynnön.
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Kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksilla, 
mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. 
www.kanta.fi

Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla 
voit jättää soittopyynnön. 
Jätä soittopyyntö, kun haluat perua ajanvarauksen 
tai sinulla on muuta kiireetöntä asiaa.
www.jyvaskyla.fi/terveys
 

Terveysasemat

Voit varata ajan osaan terveysasemien vastaanotoista myös netissä:
www.jyvaskyla.fi/terveys/varaa-aika

HUHTASUON TERVEYSASEMA
Nevakatu 1 
Kaakkolampi, Kangaslampi, Kangasvuori, Palokangas, 
Pupuhuhta, Rasinrinne, Seppälä, Sulku, Varikko 

• Ajanvaraus: puhelin 014 266 0121 
maanantaista torstaihin klo 8–16 
perjantaina klo 9–16

KESKUSTAN TERVEYSASEMA 
Tapionkatu 7 
Aholaita, Aittorinne, Halssila, Harju, Hippos, Holsti, 
Kivistö, Lahjaharju, Lohikoski, Lutakko, Mannila, 
Mäki-Matti, Nisula, Syrjälä, Tourula, Tuohimutka, 
Viitaniemi, keskusta

• Ajanvaraus: puhelin 014 266 0120 
maanantaista torstaihin klo 8–16 
perjantaina klo 9–16
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KORPILAHDEN OMA LÄÄKÄRISI TERVEYSASEMA
Virastokuja 2

• Ajanvaraus: puhelin 014 266 2716 
maanantaista perjantaihin klo 8–16 
Soita klo 10 jälkeen, jos asiasi on kiiretön 
(tutkimustulokset, kiireetön ajanvaraus ja ajan peruminen). 
Voit myös jättää soittopyynnön.

• Potilastoimisto auki 
maanantaista perjantaihin klo 9–12

KUOKKALAN TERVEYSASEMA
Syöttäjänkatu 10
Ainola, Ainolanranta, Kekkola, Kuokkalan keskusta, 
Kuokkalanpelto, Nenäinniemi, Pirttimäki, 
Ristonmaa, Ristikivi, Suuruspää, Tikka 

• Ajanvaraus: puhelin 014 266 0122 
maanantaista torstaihin klo 8–16 
perjantaina klo 9–16

KYLLÖN TERVEYSASEMA
Keskussairaalantie 20 
Haukkalanranta, Kaijanlampi, Keltinmäki, Keljo, 
Keljonkangas, Kortemäki, Korteniitty, Kortepohja, 
Kortesuo, Kukkumäki, Kypärämäki, Köhniö, 
Laajavuori, Mattilanpelto, Mustalampi, Myllyjärvi, 
Mäyrämäki, Rautpohja, Roninmäki, Ruoke, Savela, 
Sarvivuori, Sääksvuori, Tarhamäki, Ylämyllyjärvi

• Ajanvaraus: puhelin 014 266 2011 
maanantaista torstaihin klo 8–16 
perjantaina klo 9–16
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PALOKAN TERVEYSASEMA
Ritopohjantie 25 
Haukkamäki, Heikkilä, Heinämäki, Hiekkapohja, Kirri, 
Mannisenmäki, Matinmäki, Ollila, Pappilanrinne, 
Pappilanvuori, Piilola, Puuppola, Ritoniemi, 
Ritopohja, Ruoke, Saarenmaa, Vesanka 

• Ajanvaraus: puhelin 014 336 6000 
maanantaista torstaihin klo 8–16 
perjantaina klo 9–16

SÄYNÄTSALON OMA LÄÄKÄRISI -TERVEYSASEMA
Parviaisentie 7 

• Ajanvaraus: puhelin 014 266 2068 
maanantaista perjantaihin klo 8–16 
Soita klo 10 jälkeen, jos asiasi on kiiretön 
(tutkimustulokset, kiireetön ajanvaraus ja ajan peruminen). 
Voit myös jättää soittopyynnön.

• Potilastoimisto auki 
maanantaista perjantaihin klo 9–12

TIKKAKOSKEN OMA LÄÄKÄRISI -TERVEYSASEMA
Kirkkokatu 3

• Ajanvaraus: puhelin 014 336 6200 
maanantaista perjantaihin klo 8–16  
Soita klo 10 jälkeen, jos asiasi on kiireetön 
(tutkimustulokset, reseptin uusinta, 
kiireetön ajanvaraus ja ajan peruminen). 
Voit myös jättää soittopyynnön. 
Terveysasemalla ei ole potilastoimistoa.
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SAMPOHARJUN TERVEYSASEMA (entinen VAAJAKOSKEN 
TERVEYSASEMA)
Vesmannintie 7 
Asmalampi, Haapaniemi, Hupeli, Janakka, Jyskä, 
Jyskänrinne, Jyskänvuori, Kairahta, Kanavuori, 
Kaunisharju, Kotimäki, Kivilampi, Laajaranta, Laurinniemi, 
Latostenmäki, Leppälahti, Mörtti, Niitynpää, 
Oravasaari, Tölskä, Saanivuori, Savonmäki, Sievisenmäki, 
Sulunperä, Vaajakosken keskusta, Varaslahti, Väinölä 

• Ajanvaraus: puhelin 014 336 6190 
maanantaista torstaihin klo 8–16 
perjantaina klo 9–16

Hoitotarvikkeet

Jos sinulla on pitkäaikainen sairaus, 
saat hoitotarvikkeita ilmaiseksi hoitotarvikepalvelusta.
Tarvitset hoitajan tai lääkärin kirjoittaman lähetteen.
Voit saada esimerkiksi vaippoja sekä tarvikkeita 
haavanhoitoon ja diabeteksen hoitoon. 

• Hoitotarvikepalvelu on avoinna 
maanantaina ja tiistaina klo 9–16 
keskiviikkona klo 9–17 
torstaina ja perjantaina klo 9–15.

• Puhelinpalvelu: 014 266 2030 
Soita maanantaista perjantaihin klo 9–11 tai 12–14. 
Osoite: Kyllön terveysasema, Keskussairaalantie 20

90
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Fysioterapia

Voit varata ajan fysioterapeutin vastaanotolle,
jos sinulla on kipuja esimerkiksi selässä
tai liikkumisesi on vaikeutunut.
Voit varata ajan itse oman tarpeen mukaan, 
tai lääkäri tai hoitaja voi kirjoittaa sinulle lähetteen.

Vastaanotolla fysioterapeutti
• tutkii ongelman
• suunnittelee sinulle sopivat jumppaohjeet
• tekee apuvälinearvion, jos tarve vaatii.

 
Fysioterapeutti voi myös ohjata sinut ryhmiin, 
joissa voit harjoittaa kuntoasi ja huolehtia terveydestäsi. 

Jos sinulla on pysyvä haitta tai vamma, 
joka vaikeuttaa arjessa selviytymistä,
voit saada fysioterapiaa pidemmän aikaa. 
Silloin kyse on lääkinnällisestä kuntoutuksesta, 
johon tarvitset lääkärin lähetteen.   

Fysioterapian sähköinen ajanvaraus ja  
kiireetön sähköinen yhteydenotto

Voit varata, siirtää ja perua ajan sähköisesti vuorokauden 
ympäri osoitteessa www.jyvaskyla.fi/terveys/varaa-aika. 

Jos sinulla on kiireetöntä asiaa fysioterapeutille, 
voit myös käyttää OmaHyvis-palvelua. 
Voit esimerkiksi 

• kysyä fysioterapeutilta neuvoja,
• täyttää esitietolomakkeen ennen fysioterapian käyntiä tai
• varata ajan joillekin fysioterapian käynneille.
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Kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksilla 
tai mobiilivarmenteella osoitteessa www.jyvaskyla.fi/terveys/
yhteydenottolomakkeet

Fysioterapian puhelinajanvaraus

Voit varata ajan myös puhelimitse mille tahansa toimipisteelle
keskitetystä ajanvarausnumerosta. 

• Fysioterapian keskitetty ajanvaraus  
puhelin 014 266 2337 
maanantaista torstaihin klo 8–10 ja klo 14‒15, 
perjantaisin klo 8‒10.

Fysioterapian toimipisteet

• Keskustan ja Kuokkalan fysioterapia: 
Väinönkadun palvelukeskus 
Väinönkatu 44, 1. kerros, 40100 Jyväskylä

• Huhtasuon fysioterapia: Huhtasuon terveysasema 
Nevakatu 1, 2. kerros, 40340 Jyväskylä

• Kyllön fysioterapia: Kyllön terveysasema 
Keskussairaalantie 20, 40620 Jyväskylä

• Säynätsalon fysioterapia: Säynätsalon terveysasema 
Parviaisentie 7, 40900 Säynätsalo 
Fysioterapeutti paikalla tiistaina ja perjantaina.

• Palokan fysioterapia: Palokan terveysasema 
 Ritopohjantie 25, 40270 Palokka

• Vaajakosken fysioterapia: Vaajakosken toimipiste 
Vesmannintie 4, 40800 Vaajakoski

• Tikkakosken fysioterapia: Tikkakosken terveysasema 
Kirkkokatu 3, 41160 Tikkakoski 
 Fysioterapeutti paikalla maanantaina, tiistaina ja perjantaina.

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/terveysasemat/yhteydenottolomakkeet
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/terveysasemat/yhteydenottolomakkeet
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• Korpilahden fysioterapia: Korpilahden terveysasema 
Virastokuja 2, 41800 Korpilahti

Kuntoutuksen kotihoidon fysioterapeutit

Kotihoidon fysioterapeutti voi tulla käymään kotonasi 
ja arvioida 

• toimintakykyäsi
• apuvälineiden tarvetta
• kodin muutostöiden tarvetta. 

Kodin muutostöitä ovat esimerkiksi ovien leventäminen 
ja WC:n ja kylpyhuoneen muutostyöt
Kotikäyntiä voi pyytää esimerkiksi läheinen tai ammattihenkilö.

Yhteystiedot:
• Ydinkeskusta, Tourula, Lutakko, Viitaniemi, Mäki-Matti 

Puhelin 014 266 2357
• Huhtasuo, Halssila, Kuokkala, Lohikoski, Mannila, 

Puhelin 014 266 2348
• Säynätsalo, Keijo, Mattilanpelto, Kypärämäki, 

Keltinmäki, Myllyjärvi, Kortepohja, Laajavuori 
Puhelin 014 266 2352

• Palokka, Tikkakoski, Uurainen, Jyskä, Vaajakoski 
Puhelin 014 266 1628

Puheterapia

Lääkäri voi kirjoittaa sinulle lähetteen,
jolla pääset puheterapiaan. 
Voit myös varata ajan itse arviointia varten.
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Ota yhteyttä oman alueesi puheterapeuttiin, 
yhteystiedot löydät netistä 
www.jyvaskyla.fi/terveys/kuntoutus/puheterapia 
Puhelinaika on maanantaina klo 12–13.

Kaupungin puheterapeutit ottavat asiakkaita vastaan 
yleensä Torikulman toimipisteessä.
Osoite on Asemakatu 12, 2. kerros. 

Aikuisten puheterapiaa on lisäksi 
Korpilahden terveysasemalla 
ja Kyllön terveyskeskussairaalassa. 

Jalkaterapia

Saat hoitoa jalkaterapeutilta,  
jos sinulla on jalkaongelmia, 
jotka johtuvat mm. diabeteksesta tai reumasta. 

Saat jalkaterapeutilta myös opastusta apuvälineiden kanssa,
joita ovat esimerkiksi pohjalliset ja kengät. 

Kyllön terveysasema, Keskussairaalantie 20, Jyväskylä
• Ajanvaraus: puhelin 014 266 2012  

maanantaista torstaihin klo 8–12 
perjantaina klo 9–12

Toimintaterapia

Pääset toimintaterapiaan lähetteellä, 
jonka lääkäri kirjoittaa. 
Voit myös varata ajan itse.  
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Asiakkailla on usein neurologisia ongelmia,
esimerkiksi aivohalvaus.
Toimintaterapia tukee asiakkaan
selviämistä itsenäisesti omassa arjessa.

Toimintaterapeutti 
• harjoittelee kanssasi arjen asioita, 

kuten kaupassa käyntiä tai ruoanlaittoa
• arvioi, tarvitsetko pienapuvälineitä
• opastaa apuvälineiden käytössä

Soita toimintaterapeutille: 014 266 2350
tai jätä vastaajaan viesti, 
jossa kerrot nimesi ja puhelinnumerosi. 

Jos asiasi koskee apuvälineitä tai lastoja, 
soita numeroon 014 266 2346.

Diabetesneuvonta

Ota diabeteshoitajaan yhteyttä, 
jos sinulla on tyypin 1 tai tyypin 2 diabetes,
jota hoidat insuliinipistoksilla.
Hoitaja neuvoo itsehoidossa ja seuraa hoitoa.
Voit käydä hoitajan vastaanotolla  
tai saada neuvoja puhelimessa. 

• Keskustan terveysasema, Tapionkatu 7 
Ajanvaraus: puhelin 014 266 2084 
maanantaista perjantaihin klo 12–13

• Huhtasuon terveysasema, Nevakatu 1 
Ajanvaraus: 014 266 0129 
tiistaina ja torstaina klo 12–13



Terveyspalvelut96

• Kyllön terveysasema, Keskussairaalantie 20 
Ajanvaraus: puhelin 014 266 2017 
maanantaista perjantaihin klo 12–13

• Palokan terveysasema, Ritopohjantie 25 
Ajanvaraus: puhelin 014 336 6175 
maanantaista perjantaihin klo 12–13

• Kuokkalan terveysasema, Syöttäjänkatu 10 
Ajanvaraus: puhelin 014 336 6229 
maanantaista perjantaihin klo 12–13.

Ihopistokoe (allergiatesti)

Ihopistokokeessa eli Prick-testissä tutkitaan,
oletko allerginen eläimille tai siitepölylle. 

Hoitaja tiputtaa käsivarren iholle pisaroita, 
joissa on testiaineita.
Sitten hän tekee pieniä pistoja neulalla 
ja mittaa testin tulokset. 

Kyllön terveysasema, Keskussairaalantie 20, Jyväskylä
• Ajanvaraus: puhelin 014 266 2012  

maanantaista torstaihin klo 8–12 
perjantaina klo 9–12

• Voit varata ajan tutkimukseen myös netissä  
www.jyvaskyla.fi/terveys/varaa-aika

Kardiologi (sydänlääkäri)

Kardiologi on sydänlääkäri.
Hän tutkii sydämen ja verisuonien toimintaa ja sairauksia.
Niitä ovat esimerkiksi sepelvaltimotauti, 
rytmihäiriöt ja sydämen vajaatoiminta. 
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Tarvitset lääkärin kirjoittaman lähetteen,
jotta pääset kardiologin vastaanotolle.

Kyllön terveysasema,  
Keskussairaalantie 20, Jyväskylä

• Ajanvaraus: puhelin 014 266 2012 
maanantaista torstaihin klo 8–12 
perjantaina klo 9–12 

Ortopedi

Ortopedi tutkii tuki- ja liikuntaelinsairauksia, 
kuten selän, polven tai olkapään vammoja ja kipuja. 
Tarvitset lääkärin kirjoittaman lähetteen, 
jotta pääset ortopedin vastaanotolle. 

Kyllön terveysasema, Keskussairaalantie 20, Jyväskylä
• Ajanvaraus: puhelin 014 266 2012 

maanantaista torstaihin klo 8–12 
perjantaina klo 9–12. 

Kuvantaminen (röntgen ja ultraääni)

Kuvantaminen tarkoittaa, että kehoa kuvataan 
röntgensäteilyn tai ultraäänen avulla.
Tarvitset lääkärin kirjoittaman lähetteen, 
jotta pääset tutkimuksiin. 
Varaa aika tutkimukseen omalta terveysasemaltasi. 
Aukioloajat:

• Kyllö ja Palokka 
maanantaista torstaihin klo 7.30–15.30 
perjantaina klo 7.45–14 
(röntgentutkimukset, hammaskuvaukset ja ultraääni)
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Laboratorio  

Laboratoriossa hoitaja ottaa potilaista 
erilaisia näytteitä ja tutkii niitä. 
Yleisiä näytteitä ovat esimerkiksi verikokeet.

• Ajanvaraus:  
puhelin 010 808 515 
maanantaista perjantaihin klo 7–18 

• Ajanvaraus netissä: www.fimlab.fi
• Neuvonta: maanantaista perjantaihin klo 8–16 

puhelin 03 311 74445.

Aukioloajat:  
• Keskussairaalan laboratorio 

Keskussairaalantie 19, 1. kerros 
Auki maanantaista perjantaihin klo 7.30–15.30. 
 Voit varata ajan etukäteen tai tulla ilman ajanvarausta. 
Ota silloin vuoronumero. 

• Jyväskylän näytteenottokeskus 
Telefoonikuja 5 
Auki maanantaista perjantaihin klo 7–15. 
Voit varata ajan etukäteen tai tulla ilman ajanvarausta. 
Ota silloin vuoronumero. 
Perille pääset parhaiten Asemakadun kautta. 
Invapaikkoja on läheisissä pysäkointitaloissa 
sekä näytteenottokeskuksen edessä. 
Aja Telefoonikujan invapaikalle Kilpisenkadun kautta.  

• Korpilahden terveysaseman näytteenotto 
Virastokuja 2 
Auki maanantaina, tiistaina ja torstaina klo 7.15–13.30. 
Varaa aika, ennen kuin tulet.
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• Huhtasuon terveysaseman näytteenotto 
Nevakatu 1, 2. kerros 
 Auki keskiviikkona klo 7.30–11.30. 
Varaa aika, ennen kuin tulet.

• Palokan terveysaseman näytteenotto 
Ritopohjantie 25 
Auki maanantaista perjantaihin klo 7.30–14.30. 
 Varaa aika, ennen kuin tulet.

• Säynätsalon terveysaseman näytteenotto 
Parviaisentie 7 
Auki keskiviikkona ja perjantaina klo 7.15–11. 
Varaa aika, ennen kuin tulet.

• Tikkakosken terveysaseman näytteenotto 
Kirkkokatu 3 
Auki keskiviikkona ja torstaina klo 7.30–11. 
Varaa aika, ennen kuin tulet.

• Vaajakosken terveysaseman näytteenotto 
Väkkärän palvelutalo Väkkärätie 3 
Auki maanantaista torstaihin klo 7.30–15 
ja perjantaina 7.30–13. 
 Varaa aika, ennen kuin tulet.

• Uuraisten terveysaseman näytteenotto 
Kuukantie 16 
 Auki maanantaina ja keskiviikkona klo 7.30–14. 
Varaa aika, ennen kuin tulet. 

• Hankasalmen terveysaseman näytteenotto 
Hankavedentie 1 
Auki maanantaista tiistaihin ja  
torstaista perjantaihin klo 7–13.30. 
Varaa aika, ennen kuin tulet.  

Naisten gynekologisia näytteitä otetaan vain ajanvarauksella 
Jyväskylän näytteenottokeskuksessa 
ja keskussairaalan laboratoriossa. 
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Ravitsemusterapeutti

Ravitsemusterapeutti auttaa ruokaan 
ja syömiseen liittyvissä ongelmissa.
Ravitsemusterapia on tärkeä osa sairauksien hoitoa. 
Pääset ravitsemusterapeutin ohjaukseen, 
kun lääkäri tai hoitaja kirjoittaa sinulle lähetteen.

Kyllön terveysasema, Keskussairaalantie 20, Jyväskylä
• Ajanvaraus: puhelin 014 266 2012 

maanantaista torstaihin klo 8–12  
perjantaina klo 9–12 

• Voit varata ajan myös netissä  
www.jyvaskyla.fi/terveys/varaa-aika

Reumavastaanotto

Reumavastaanotolla hoidetaan 
• uusia nivelreumapotilaita ja uusia nivelpsoripotilaita 
• potilaita, joilla on vaikea nivelreuma tai nivelpsori
• potilaita, joilla on harvinainen sidekudossairaus.

Lisäksi hoitaja pistää lapsipotilaille reumalääkepistoksia.

Jos tautisi on kestänyt kauan ja on lievä,
saat hoitoa omalla terveysasemallasi.

Kyllön terveysasema, Keskussairaalantie 20, Jyväskylä
• Ajanvaraus: puhelin 014 266 2012 

maanantaista torstaihin klo 8–12 
perjantaina klo 9–12

• Voit varata ajan myös netissä  
www.jyvaskyla.fi/terveys/varaa-aika
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Sisätautien erikoislääkäri

Sisätautilääkäri
• tutkii sydämen toimintaa ja rakennetta
• hoitaa kilpirauhassairauksia, vaikeaa verenpainetautia 

ja osteoporoosia eli luukatoa.

Kyllön terveysasema, Keskussairaalantie 20, Jyväskylä
• Ajanvaraus: puhelin 014 266 2012 

maanantaista torstaihin klo 8–12 
perjantaina klo 9–12

Spirometria eli keuhkojen toimintakoe

Spirometria-tutkimus selvittää keuhkojen toimintaa 
ja ilman virtausta hengitysteissä. 

Kyllön terveysasema, Keskussairaalantie 20, Jyväskylä
• Ajanvaraus: puhelin 014 266 2012 

maanantaista torstaihin klo 8–12 
perjantaina klo 9–12

• Voit varata ajan myös netissä  
www.jyvaskyla.fi/terveys/varaa-aika

Sydämen rasituskoe

Sydämen rasituskoe eli rasitus-EKG 
selvittää yleensä sepelvaltimotautia.  
Sen tavallinen oire on rintakipu 
ruumiillisen rasituksen aikana.
Rasituskokeessa potilas polkee kuntopyörää,
ja lääkäri seuraa sydämen rytmiä ja verenpainetta. 
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Kyllön terveysasema, Keskussairaalantie 20, Jyväskylä
• Ajanvaraus: puhelin 014 266 2012 

maanantaista torstaihin klo 8–12  
perjantaina klo 9–12

Tähystykset

Tähystyksessä lääkäri tutkii elimistön sisäosia,
kuten mahalaukkua ja paksusuolta. 

Kyllön terveysasema, Keskussairaalantie 20, Jyväskylä
• Ajanvaraus: puhelin 014 266 2012 
• maanantaista torstaihin klo 8–12 
• perjantaina klo 9–12

Vuorokausiseurannat

Vuorokausiseuranta tarkoittaa, 
että mittauslaite seuraa kehon toimintaa 
pitkäaikaisesti ja tallentaa tulokset.

• 24 tunnin EKG seuraa sydämen rytmiä jatkuvasti 
ja selvittää rytmihäiriöitä. 

• Uniapnea-tutkimus selvittää hengityshäiriöitä 
unen aikana, kuten kuorsausta ja hengityskatkoja. 

• Verenpaineen seuranta antaa tietoa 
verenpaineen muutoksista 24 tunnin ajan.  

Kyllön terveysasema, Keskussairaalantie 20, Jyväskylä
• Ajanvaraus: puhelin 014 266 2012 

maanantaista torstaihin klo 8–12 
perjantaina klo 9–12
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Hammashoito

Ajanvaraus

Ajanvarauksen numero on 014 266 0126.
Soita maanantaista perjantaihin klo 8–16.

Jos ajanvarauksessa on ruuhkaa, 
kuulet nauhoitteen, 
jonka jälkeen voit jättää soittopyynnön.  
Tällöin ajanvarauksesta soitetaan sinulle takaisin.
Kuuntele tarkemmat ohjeet nauhoitteelta.
Voit jättää soittopyynnön ajanvaraukseen  
tai perua vastaanottoajan myös netissä
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/suunterveys/ajanvaraus

Jos asiasi on kiireetön ja olet yli 18-vuotias,
voit varata ajan myös suuhygienistille. 
Kiireettömiä asioita ovat esimerkiksi 
hammaskiven poisto ja suun terveystarkastus.

Säynätsalon hammashoitola
ajanvaraus ja kiireettömät asiat: puhelin 014 266 0690

Kyllön ja Palokan hammashoitoloissa on  
Suu kerralla kuntoon -malli eli Jyme.
Hampaasi hoidetaan yhdellä käynnillä, 
jos mahdollista.
Sinun ei tarvitse käydä hoidossa montaa kertaa. 
Jyme koskee aikuisia,
jotka tarvitsevat melko vähän hoitoa.
Lisäksi on tavallinen vastaanotto. 
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 Päivystys

Jos tarvitset hammaslääkärin apua nopeasti,  
soita päivystykseen:

• Maanantaista perjantaihin kello 8–16 
soita 014 266 0126. 
(Jos asut Säynätsalossa, soita 014 266 2319.)

• Illalla, yöllä tai viikonloppuna 
soita keskussairaalan päivystykseen: 0100 84 884. 
Jos tarve vaatii, sinut ohjataan hoitoon 
Kyllön terveysaseman hammashoitolaan. 
Osoite on Keskussairaalantie 20.

Sähköinen asiointi 

Asiointipalvelu OmaHyvikseen pääset osoitteessa
www.hyvis.fi
Kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksilla 
tai mobiilivarmenteella.

Voit esimerkiksi
• tarkistaa ja perua omia aikojasi 

tai alle 12-vuotiaan lapsesi aikoja
• varata ajan lapsellesi 1-, 3- ja 5-vuotistarkastukseen.
• varata ajan suuhygienistille,  

jos olet yli 18 vuotta ja asiasi on kiireetön 
(kuten hammaskiven poisto, suun tarkastus 
tai hampaiden kotihoidon opastus).

Aikojen peruminen ja muuttaminen

Jos et pääse hoitoon sovittuna aikana,
muista perua aika.
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Muuten joudut maksamaan perumattoman poisjäännin maksun, 
jos olet yli 15-vuotias. 

Voit perua ajan soittamalla ajanvaraukseen: 014 266 0126.
Soita maanantaista perjantaihin klo 8–16.

Voit perua ajan myös netissä 
www.hyvis.fi
Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Mielenterveys

Ota yhteyttä omalle terveysasemallesi,
jos sinulla on äkillisiä mielenterveyden ongelmia, 
kuten harhaisuutta ja ahdistuneisuutta. 

Jos terveysasema on kiinni, 
soita keskussairaalan päivystykseen: 010 084 884.

Saat apua kaikkina vuorokauden aikoina myös 
Kriisikeskus Mobilesta. 
Asemakatu 2, 2. kerros 
puhelin: 014 266 7150

Jos olet masentunut, 
voit saada apua depressiohoitajilta,
jotka työskentelevät terveysasemilla.  
Depressiohoitaja on psykiatrinen sairaanhoitaja, 
joka hoitaa masennuspotilaita yhdessä lääkärin kanssa.  
Saat yhteyden depressiohoitajaan, 
kun soitat omalle terveysasemalle.
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Psykologi

Psykologi auttaa vaikeissa elämäntilanteissa.
Ota yhteyttä psykologiin, jos esimerkiksi 

• olet ahdistunut 
• huolet tai työ kuormittaa sinua paljon 
• tarvitset tukea elämän kriisitilanteissa.

Pikkulapsiperheiden psykologit auttavat perheitä. 
Ota yhteyttä, jos olet huolestunut

• pärjäämisestä lapsen kanssa
• alle kouluikäisen lapsen kehityksestä.  

Yhteystiedot löytyvät netistä 
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/psykologipalvelut

Päihdehuolto

Jos oma tai läheisen päihteiden käyttö huolestuttaa, 
ota yhteyttä oman alueesi päihdehoitajaan.  

Päihdehoitajien yhteystiedot: 
• Kyllön terveysasema 

Puhelin 014 269 5772
• Keskustan terveysasema 

Puhelin 014 269 5672
• Huhtasuon ja Kuokkalan terveysasemat 

Puhelin 014 269 5796
• Palokan, Tikkakosken ja Uuraisten terveysasemat 

Puhelin 014 269 5531
• Sampoharjun (ent. Vaajakosken) ja Hankasalmen terveysasemat 

Puhelin 014 269 5771
• Korpilahden, Muuramen ja Säynätsalon terveysasemat 

Puhelin 014 269 5673
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Voit ottaa yhteyttä myös netissä
www.hyvis.fi 

Päihdehoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta

Kyllön terveysasemalla on päihdearviointivastaanotto.
Se palvelee kaikkia Jyten asiakkaita 
eli Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten asukkaita.
Vastaanotto on yli 18-vuotiaille.

Kyllön terveysasema, Keskussairaalantie 20, Jyväskylä
• Voit tulla paikalle 

maanantaista perjantaihin klo 8–11. 
Aikaa ei tarvitse varata etukäteen.

• Voit soittaa palvelunumeroon 014 269 5650. 

 
Sovatek-säätiö
Päihdepalvelukeskus, Keskussairaalantie 20 B, 40620 Jyväskylä

• Puhelinneuvonta: 014 266 0213 
maanantaista torstaihin klo 8‒15, 
perjantaisin klo 8‒13.30

Sovatek-säätiö neuvoo, ohjaa ja auttaa,
jos päihteet ovat ongelma. 
   
Kaikille avoin ryhmä torstaisin klo 12.30‒15.30 
päihdepalvelukeskuksessa
Sovatek antaa myös korvaushoitoa opioidiriippuvaisille.

Äitinä yhdessä-toiminta on 
raskaana oleville ja alle 1-vuotiaan vauvojen äideille,
joita oma päihteiden käyttö huolestuttaa
Puhelin: 040 777 6828
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Terveysneuvontapalvelu 
Terveysneuvontapalvelu on avoin kaikille.
Voit tulla ilman ajanvarausta 
maanantaista perjantaihin klo 9–12.
Palvelua antaa myös VisiittiAuto, 
joka kiertää eri puolilla kaupunkia. puh. 040 830 8661 

Etsivän työn ohjaaja päihdepäivystyksessä (18–29 vuotiaat)
Puhelin: 050 576 6217

Voit tavata etsivän työn ohjaajan keskiviikkona klo 9–12.
Varaa aika etukäteen.
Voit soittaa maanantaista perjantaihin klo 8–16.

Tuettua asumista ja toimintaa, 
kun päihteet ovat ongelma

• Jyväskylän A-kilta, Kortesuon kartano, Taitoniekantie 14 
Päiväkeskus ja tuettu asuminen, puhelin 0400 541 365

• Jyväskylän Katulähetys ry, 
Päiväkeskuksia ja tuettu asuminen 
Puhelin 040 195 0770

• Kuiville pyrkivien tuki järjestää vuokra-asuntoja. 
Puhelin 0400 267 282 
 Nettisivut www.kuiville.fi

Terveyskeskussairaalat ja päiväsairaala

• Palokan sairaala, Ritopohjantie 25, Palokka 
Puhelin 014 266 0000 

• Kyllön sairaala, Keskussairaalantie 20, Jyväskylä 
Puhelin 014 266 0000 
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• Kyllön päiväsairaala, Keskussairaalantie 20, Jyväskylä 
Puhelin 014 266 2452 ja 014 266 4814

Terveyskeskussairaalat toimivat Palokassa ja Kyllössä. 
Niissä hoidetaan potilaita, 
jotka tarvitsevat hoitoa lyhyen aikaa
ja jotka eivät tarvitse erikoissairaanhoitoa.

Päiväsairaalassa hoidetaan potilaita, 
jotka eivät tarvitse hoitoa ympäri vuorokauden, 
mutta hoito ei ole mahdollista 
tavallisen lääkärin vastaanotolla. 

Lisää tietoa netissä:
www.jyvaskyla.fi/terveys/terveyskeskussairaalat
www.jyvaskyla.fi/terveys/terveyskeskussairaalat/paivasairaala

Kotisairaala

Kotisairaala tarkoittaa, 
että saat sairaalatasoista hoitoa omassa kodissasi. 
Sairaanhoitaja käy hoitamassa sinua,
ja sinun ei tarvitse olla sairaalassa.

Lisätietoja: 
Osastonhoitaja Saija Meriläinen, 
Palokan terveyskeskussairaala
Puhelin: 014 336 5350
Sähköposti: saija.merilainen@jkl.fi
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VAMMAISPALVELUT

Vammaispalvelun sosiaalityö 

Sosiaalityön tavoitteena on tukea sinua, 
että selviydyt mahdollisimman itsenäisesti.
Työntekijä selvittää kanssasi, mitä palveluita tarvitset. 
Saatat tarvita esimerkiksi tukea asumiseen tai työhön.

Sosiaalityö perustuu vammaispalvelulakiin 
ja kehitysvammaisten erityishuoltolakiin.  

Kehitysvammaisten palveluohjaaja  
• tukee selviytymistä ja sopeutumista  
• kertoo palveluista ja tuista, mitä voit saada
• neuvoo ja ohjaa palveluiden käytössä
• tukee ja ohjaa vanhempia, jos lapsi on kehitysvammainen.  

Vaikeavammaisille tarkoitettuja palveluita 
ovat esimerkiksi  

• kuljetuspalvelu
• henkilökohtainen apu
• asunnon muutostyöt
• palveluasuminen
• päivätoiminta. 

Voit hakea kaupungilta korvausta, jos
• hankit välineitä, laitteita tai erityisvaatteita, 

jotka ovat pakollisia vammasi takia
• joudut noudattamaan erityistä ruokavaliota.  

Kaupunki maksaa korvauksia, 
jos sillä on siihen varattua rahaa.
Kaupunki voi myös järjestää vammaisille 
sopeutumisvalmennusta.
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Sosiaalityön yhteystiedot 

Voit ottaa sosiaalityöntekijään yhteyttä, 
jos vamma tai sairaus aiheuttaa vaikeuksia 
esimerkiksi asumisessa, liikkumisessa 
tai kotona selviytymisessä.

Postinumero kertoo, mihin palvelualueeseen kuulut. 
Soita oman alueesi työntekijälle.
Jos työntekijä on varattu, kuulet vastaajaviestin.
Kuuntele viestin ohjeet, niin tiedät miten toimia. 

Soita maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Palvelualue 1
• 40100, 40200, 40700
• Sosiaalityöntekijä: puhelin 014 266 3900
• Palveluohjaaja: puhelin 014 266 3911

Palvelualue 2
• Postinumerot: 40320, 40340, 40400, 40420, 

 40520 (Suuruspää, Kuokkalanpelto, Keskisentie, Nenäinniemi,  
Äijälä, Samulinniemi/Ranta, Väinölä, Siltakadun ja Pohjanlahdentien 
parittomat numerot), 
40800, 40820, 41450, 41600

• Sosiaalityöntekijä: puhelin 014 266 3898
• Palveluohjaaja: puhelin 014 266 3913

Palvelualue 3
• Postinumerot: 40250 (Norolan ryhmäkoti), 40500, 

40520 (Kuokkalan keskusta, Ainolanranta, Kekkola, 
Ristonmaa, Ristikivi, Ylistönmäki, Siltakadun ja Pohjanlahdentien 
parilliset numerot), 
40530, 40600, 40620, 40630, 40640, 40900, 40930, 40950, 
41710, 41800, 41820, 41860
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• Sosiaalityöntekijä: puhelin 014 266 3899
• Palveluohjaaja: puhelin 014 266 3911

Palvelualue 4
• Postinumerot: 40250, 40270, 40660, 40720, 40740, 41120, 

41160, 41210, 41925, 41930, 41940
• Sosiaalityöntekijä: puhelin 014 266 3905
• Palveluohjaaja: puhelin 014 266 3913
• Palveluohjaaja postinumeroalue 40640: puhelin 014 266 3911 

Kehitysvammaneuvola

Kehitysvammaneuvolan lääkäri ja psykologi 
suunnittelevat kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden 
kuntoutusta. 
Kuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat myös esimerkiksi
sosiaalityöntekijä, palveluohjaaja ja 
puhe-, toiminta-, ja fysioterapeutti. 
Ajanvaraus vammaispalvelujen 
sosiaalityöntekijän tai palveluohjaajan kautta. 
Yhteydenotot 3 kuukautta ennen kuntoutussuunnitelman
umpeutumista.

Henkilökohtainen apu -palveluohjaus

Jos sinulla on oikeus saada 
henkilökohtaista apua vamman takia, 
voit palkata itsellesi henkilökohtaisen avustajan.
Silloin olet hänen työnantajansa. 
Saat ohjausta ja neuvontaa työnantajan tehtäviin,
kun soitat palveluohjaajalle.
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Yhteystiedot:
• Soita 014 266 3906, maanantaista perjantaihin klo 9–12.
• Lähetä tekstiviesti numeroon 050 511 1468.
• Kirjoita sähköpostia: henkilokohtainen.apu@jkl.fi  

Kehitysvammaisten asumispalvelut

Jos olet kehitysvammainen, 
sinulla on oikeus saada tukea asumiseen.  
Asumispalveluita ovat ryhmäkoti, 
ohjattu asuminen ja tuettu asuminen. 
Ne on tarkoitettu täysi-ikäisille asukkaille, 
jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta.
Olet täysi-ikäinen, kun täytät 18 vuotta.

Ympärivuorokautinen asuminen ryhmäkodissa
on tehostettua palveluasumista.
Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. 
Jokaisella asukkaalla on oma huone 
ja lisäksi on yhteisiä tiloja.
 
Ohjattu asuminen
Asukkaat asuvat asuntoryhmissä lähellä toisiaan. 
Jokaisella asukkaalla on oma asunto tai huone. 
Lisäksi on yhteisiä tiloja. 
Ohjausta ja tukea on tarjolla yleensä vain päivällä.

Tuettu asuminen tai tukiasunto tarkoittaa, 
että henkilö asuu omassa vuokra- tai omistusasunnossa. 
Tämä on asumismuodoista itsenäisin.
Tukiasunnot ovat yleensä ryhmäkodin lähellä.
Ryhmäkodin ohjaajat tukevat asukkaita tarpeen mukaan.
Tukea voi myös antaa erillinen tukiasumisen ohjaaja.
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Lyhytaikaishoito
Lyhytaikaishoitoa järjestävät ryhmäkodit, 
joissa on henkilökunta paikalla ympäri vuorokauden. 
Hoito on tarkoitettu kehitysvammaisille, 
jotka asuvat kotona ja joita hoitaa omaishoitaja. 

Asumispalveluihin pääset 
vammaispalveluiden sosiaalityön kautta. 
Yhteystiedot löydät sivulta 111 sekä netistä: 
www.jyvaskyla.fi/vammaiset/palvelut

Lisätietoja asumispalveluista netissä: 
www.jyvaskyla.fi/vammaiset/asuminen

Päiväaikainen toiminta

Päivätoiminta on yleensä tarkoitettu 
vaikeimmin vammaisille. 
Sen tavoitteena on lisätä omatoimisuutta 
ja vuorovaikutusta muiden kanssa.
Päivätoiminta sisältää esimerkiksi käytännön tehtäviä, 
liikuntaa ja sosiaalisten taitojen harjoittelua.
Kaupunki järjestää päivätoimintaa toimintakeskuksissa.

Työtoiminta 
Työtoiminta sisältää erilaisia työtehtäviä,
kuten keittiötöitä, puutöitä sekä siivousta.
Lisäksi on esimerkiksi liikuntaa ja rentoutusta.
Kaupunki järjestää työtoimintaa toimintakeskuksissa, 
jotka on suunnattu kehitysvammaisille.

Avotyötoiminta 
Avotyö on työtoiminnan muoto, 
jossa kehitysvammaiset sijoitetaan tavallisille työpaikoille. 
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He työskentelevät avustavissa tehtävissä 
esimerkiksi keittiössä, kaupassa tai päiväkodissa.  
Avotyöntekijä ei saa palkkaa, 
vaan hänelle maksetaan työosuusrahaa.

Tuettu työllistyminen
Tuettu työ tarkoittaa palkkatyötä tavallisella työpaikalla.
Työntekijä ja työnantaja solmivat työsuhteen 
ja tekevät työsopimuksen.
Työtehtävät suunnitellaan yksilöllisesti. 
Tukena on työvalmentaja, 
joka tukee työntekijää ja työnantajaa. 

Päivä- ja työtoimintaan pääsee 
vammaispalveluiden sosiaalityön kautta. 
Työntekijöiden yhteystiedot löydät sivulta 111. 
Saat heiltä sekä netistä lisää tietoa:
https://www.jyvaskyla.fi/vammaiset/paiva-ja-tyotoiminta  
 

https://www.jyvaskyla.fi/vammaiset/paiva-ja-tyotoiminta
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vammaisten-palvelut/paiva-ja-tyotoiminta
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VETERAANIPALVELUT

Kuntoutus

Rintamaveteraanien kuntoutus

Voit hakea kuntoutusta kerran vuodessa,
jos asut Jyväskylässä 
ja sinulla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- 
tai rintamatunnus. 
Kuntoutus tukee sitä, että voit hyvin 
ja selviät mahdollisimman itsenäisesti elämässäsi. 
Kuntoutus on ilmaista.

Voit hakea 
• laitoskuntoutusta
• päiväkuntoutusta
• avokuntoutusta
• tuettua kotikuntoutusta (TUKO)
• muistikuntoutusta
• psykososiaalista kuntoutusta
• toimintaterapian arviokäyntejä.

Laitoskuntoutus sisältää yksilö- ja ryhmäkuntoutusta,
virkistystä sekä itsenäistä kuntoilua. 
Se järjestetään kuntoutuslaitoksessa.

Päiväkuntoutus sisältää yksilö- ja ryhmäkuntoutusta
sekä virkistystä.
Päivä sisältää aamiaisen, lounaan ja päiväkahvin.

Avokuntoutus tarkoittaa yksilöllistä fysioterapiaa.
Fysioterapeutti kuntouttaa sinua kotonasi tai vastaanotolla. 
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Terveyskeskuksessa saat lisäksi kuntoneuvolapalveluja 
ja voit osallistua kuntoliikuntaryhmiin. Avokuntoutus voidaan 
toteuttaa joko terveyskeskuksen toimesta tai tarvittaessa
ostaa yksityiseltä palveluntuottajalta.

Tuettu kotikuntoutus (TUKO) 
Saat kuntoutusta kotonasi tai palveluasumisessa,
jos et pysty osallistumaan muihin kuntoutuksiin
heikentyneen kuntosi takia.

Muistikuntoutus sisältää muistia tukevaa toimintaa.
Toimintaterapeutti kuntouttaa sinua kotonasi. 

Psykososiaalinen kuntoutus sisältää arjen hallintaa 
tukevia toimia, kuten keskusteluapua. 
Saat kuntoutusta omassa kodissasi. 

Toimintaterapian arviokäynnit
Toimintaterapeutti tukee päivittäisien toimien sujumista 
omassa kodissasi. 
Päivittäisiä toimia ovat esimerkiksi peseytyminen,
pukeminen ja liikkuminen.

Näin haet kuntoutukseen 
• Soita veteraanikuntoutuksen fysioterapeutille 

numeroon 014 266 8751. 
Hän arvioi sinulle parhaiten sopivan kuntoutusmuodon.

• Myös lääkäri voi kirjoittaa lausunnon 
kuntoutuksen tarpeesta. 

Sinun ei tarvitse itse lähettää kuntoutushakemusta.
Lääkäri tai fysioterapeutti lähettää lausunnon eteenpäin
ja se riittää.
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Jos olet naimisissa, 
puolisosi voi hakea samaan aikaan
laitos- tai päiväkuntoutukseen sinun kanssasi.

 
Veteraanien jalkahoito

Kaupunki antaa maksusitoumuksia 
veteraanien jalkojen hoitoon. 
Maksusitoumuksen arvo on 45 euroa.
Jos jalkahoito on sitä kalliimpi, 
sinun täytyy maksaa loput itse. 

• Jos tarvitset jalkojen hoitoa, 
saat 3 maksusitoumusta joka vuosi. 

• Jos sairastat diabetesta, nivelreumaa tai psoriasista,  
saat yhteensä 6 maksusitoumusta joka vuosi.  

Maksusitoumukset ovat henkilökohtaisia 
ja ne on käytettävä mainitun ajan kuluessa.

Kun haet maksusitoumuksia, 
sinun on esitettävä jokin seuraavista tunnuksista: 

• rintamasotiIastunnus
• rintamapalvelustunnus
• rintamatunnus.

Hae sitoumukset maaliskuusta syyskuuhun 11.3.–27.9.2019.
Voit hakea maksusitoumukset seuraavista paikoista:

• Jyväskylä-Info, Asemakatu 7 
Kauppakeskus Forumin 2. kerros 
Auki maanantaista perjantaihin klo 10–16 

• Kyllön terveysaseman neuvonta, Keskussairaalantie 20 
Auki maanantaista torstaihin klo 8–15, perjantaina klo 8–14 
Puhelin 014 266 3041
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• Vaajakosken terveysaseman fysioterapia, Vesmannintie 4 
Auki maanantaista perjantaihin klo 8–9 
Puhelin 014 336 6420

• Palokan terveysaseman apuvälinepalvelu, Ritopohjantie 25 
Auki maanantaista torstaihin klo 13–15.30 
perjantaina klo 12–14 
Puhelin 014 336 6422

• Korpilahden terveysaseman fysioterapia, Virastokuja 2 
Auki maanantaista perjantaihin klo 8.15–9 
Puhelin 014 266 2701 

Jos et pysty itse hakemaan maksusitoumuksia,  
soita liikuntasuunnittelijalle numeroon 014 266 2006. 

Erityisryhmien kuntoutus

Erityisryhmät tarkoittavat henkilöitä, 
jotka ovat palvelleet eräissä Suomen sodan tehtävissä
ja saaneet oikeuden kuntoutukseen.
Jos kuulut erityisryhmiin, 
sinulla on oikeus laitos-, päivä- ja avokuntoutukseen 
tai tuettuun kotikuntoutukseen. 

Hae kuntoutusta Valtiokonttorilta hakemuslomakkeella.
Liitteeksi tarvitset lääkärinlausunnon. 
Voit jakaa kuntoutusjakson aviopuolisosi kanssa. 
Silloin kuntoutuksen kesto puolittuu, 
esimerkiksi 2 viikon kuntoutus kestää 1 viikon. 
 
Saat lisätietoja numerosta 029 550 3070.
Soita maanantaista perjantaihin klo 9–12.
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Sotainvalidien kuntoutus

Sotainvalidit voivat saada laitos- tai avokuntoutusta.
Myös heidän puolisonsa ja leskensä voivat saada kuntoutusta. 

Kuntoutukseen ja etuihin liittyvät asiat: 
• Sotainvalidien neuvontapalvelu 

Osoite: Sotainvalidien sairaskoti, Keskussairaalantie 40 
Puhelin 014 690 614

• Sotainvalidien Veljesliiton Sisä-Suomen piiri 
Osoite: Telkäntie 2 C 
Puhelin: 040 778 2740 
Sähköposti: sotainvalidipiiri.sisa-suomi@elisanet.fi

• Jyväskylän Seudun Sotainvalidit ry 
Osoite: Telkäntie 2 C 
Puhelin: 040 778 2740 
Sähköposti: sotainvalidit.jkl@elisanet.fi.

• Valtiokonttori, puhelin 0295 50 3070

Sotainvalidien neuvontapalvelu tekee kotikäyntejä, 
jotka tukevat kotona selviytymistä. Palvelu on ilmaista.

Lottakuntoutus

Lottakuntoutus on tarkoitettu naisille, 
jotka ovat toimineet lottana tai pikkulottana.
Lotat tukivat maanpuolustusta sotien aikaan
ja työskentelivät esimerkiksi kenttäsairaaloissa. 

Jos olet toiminut lottana, 
voit hakea kuntoutusta Lotta Svärd Säätiöltä.  
Kirjoita hakemus itse 
tai tulosta valmis lomake netistä: www.lottasaatio.fi
Lähetä hakemuksen mukana myös liitteet.
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Hakemuksen liitteet:
• kopio lääkärinlausunnosta tai fysioterapialähetteestä 

tai muu selvitys terveydentilasta
• kopiot lotta-aikojen valokuvista, kurssitodistuksista 

tai järjestön jäsenkortista
• selvitys muista kuntoutuksista, joita olet saanut. 

Lähetä hakemus osoitteeseen: 
Lotta Svärd Säätiö 
Mannerheimintie 93 
00270 Helsinki 

Lisätietoja saat numerosta 094 770 2881
ja netistä www.lottasaatio.fi  

Tukea kotona asumiseen 

Harkinnanvarainen tuki 

Valtio antaa kunnille joka vuosi määrärahaa,
jolla veteraanit saavat ilmaisia palveluita.
Palvelut ovat kotiin tuotavia avopalveluita.
Voit esimerkiksi saada kotipalvelua, kotisairaanhoitoa, siivousta, 
aterioita, apuvälineitä tai taksikortteja. 

Voit saada tukea, jos sinulla on rintamasotiIas-, 
rintamapalvelus- tai rintamatunnus.  
Tätä tukea et voi saada, jos kuulut erityisryhmiin tai olet sotainvalidi.
Tukea voi saada vain uusiin palveluihin.

Veteraanien palveluohjaaja arvioi tuen tarpeen. 
Hän voi tehdä arvioinnin myös kotonasi. 
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Yhteystiedot
• Veteraanien palveluohjaaja:  

puhelin 014 266 1378
• OIVA-keskus: puhelin 014 266 1801

Veteraanien avustajatoiminta

Jos olet veteraani, 
avustaja voi tulla auttamaan sinua kotiisi.
Hän voi auttaa esimerkiksi pyykinpesussa, siivoamisessa, 
ruoan valmistamisessa, ulkoilussa ja asioinnissa.
Avustajatoiminnasta huolehtii Sotainvalidien sairaskoti.

Lisätietoja 
Sotainvalidien sairaskoti, Keskussairaalantie 40 
Puhelin: 014 690 661 tai 050 3026 171
Nettisivut: www.siskoti.fi

Veteraanien muut edut

• Ilmaiset käynnit terveyskeskuksessa ja poliklinikalla. 
Veteraanien ei tarvitse myöskään maksaa 
hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta 
eikä hammasproteeseihin liittyvästä kliinisestä työstä.

 
• Ilmaiset matkat palveluliikenteen Linkki-VIP-autoissa 

ja Linkki-busseissa. 
Ilmaiseksi voi matkustaa linjoilla 1–13 ja 14‒42 
Linja 13M Korpilahdelle on maksullinen. 
 Lisätietoja ilmaisesta Waltti-vuosikortista sivuilla 13–14.

• Ilmainen auton pysäköinti 3 tunnin ajan 
kaupungin maksullisilla pysäköintialueilla. 
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Jos et aja itse autoa, voit nimetä itsellesi saattajan. 
Hän voi käyttää lupaa autossaan, kun kuljettaa sinua. 
Lupa on voimassa vuoden kerrallaan. 
Se täytyy hakea itse Palvelupiste Hannikaisesta 
Osoite: Kivääritehtaankatu 6, ovi A1 
Puhelin: 014 266 5025 
Nettisivut:  
https://www.jyvaskyla.fi/liikenne/pysakointi/veteraanipysakointi

• Ilmaiset uinnit AaltoAlvarissa, Wellamossa ja Peurungassa.
Wellamo on Vaajakoskella ja Peurunka Laukaassa.

• Ilmaiset jätekuormat Mustankorkean kaatopaikalle. 
 Jätteiden vienti on ilmaista silloin, 
kun veteraani itse tai hänen apujoukkonsa 
kuljettavat jätteet.

 
• Asuntojen korjausavustukset ja korjausneuvonta. 

Lisätietoja saat korjausneuvojilta: 
Pertti Viitanen, puhelin 014 266 5018 
Sähköposti: pertti.viitanen@jkl.fi 
Jukka Lampi, puhelin 0400 162 494 
Sähköposti: jukka.lampi@vtkl.fi

https://www.jyvaskyla.fi/asuminen-ja-ymparisto/kadut-ja-liikenne/kadut
https://www.jyvaskyla.fi/liikenne/pysakointi/veteraanipysakointi
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LASTEN, NUORTEN 
JA PERHEIDEN PALVELUT

Varhaiskasvatus ja perusopetus
 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluohjaus
Väinönkatu 1, 4. kerros
40100 Jyväskylä
 
Varhaiskasvatus tarkoittaa alle kouluikäisen lapsen 
kasvatusta, opetusta ja hoitoa. 
Perusopetus tarkoittaa peruskoulua, 
joka on tarkoitettu 7–16-vuotiaille lapsille.
Perusopetus on pakollista ja kestää 9 vuotta. 
Palveluohjauksesta saat neuvontaa ja lisätietoja. 

Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelu
• Puhelin 014 266 3100 

Maanantaina, tiistaina ja torstaina klo 9–12 
Keskiviikkona klo 12–15 

• Sähköposti: varhaiskasvatus.palveluohjaus@jkl.fi 

Saat neuvontaa seuraavissa asioissa:  
• Päivähoitopaikan hakeminen: 

voit hakea lapsellesi paikkaa päiväkodista, 
perhepäivähoidosta tai ryhmäperhepäiväkodista. 
 Perhepäivähoitaja hoitaa lasta omassa kodissaan.

• Kerhopaikan hakeminen: 
kaupungin kerhot on tarkoitettu 2–5-vuotiaille lapsille.

• Palvelusopimus 
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• Palvelusetelin hakeminen: 
kaupunki myöntää sinulle palvelusetelin, 
 jos lapsesi on yksityisessä päivähoidossa. 
Palveluseteli on vaihtoehto kunnalliselle 
eli kaupungin päivähoidolle. 
Palvelusetelillä on tietty rahallinen arvo, 
ja voit maksaa sillä hoidon.

• Palvelurahan hakeminen: 
jos olet yksityinen perhepäivähoitaja 
ja hoidat myös omia lapsiasi, 
kaupunki maksaa sinulle palvelurahaa. 
Silloin hoidossasi täytyy olla vähintään yksi lapsi, 
 joka ei kuulu perheeseesi. 

Perusopetuksen asiakaspalvelu
• Puhelin 014 266 0180 

Maanantaina, tiistaina ja torstaina klo 9–12 
Keskiviikkona klo 12–15 

• Sähköposti: perusopetus.palveluohjaus@jkl.fi 

Saat neuvontaa seuraavissa asioissa:  
• Koulupaikan määräytyminen: 

yleensä oppilas käy koulua lähikoulussaan.
• Aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäri: 

on tarkoitettu pienille koululaisille, 
jotta heidän ei tarvitse olla yksin kotona.

• Aamu- ja iltapäivätoiminta Vertti: 
on tarkoitettu koululaisille, 
joilla on kehitysvamma tai autismi.

• Koulun kerhotoiminta: 
ilmaiset kerhot koulupäivän jälkeen.
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Kouluterveydenhuolto

Lapset saavat ilmaista terveydenhoitoa peruskoulussa. 
Ota yhteyttä koulun terveydenhoitajaan, 
jos sinulla lapsesi terveyttä koskevaa asiaa. 

Lisää tietoa saat netistä:
www.jyvaskyla.fi/terveys/kouluterveydenhuolto

Perheneuvola
Väinönkatu 6, 3. kerros

Perheneuvola auttaa lapsiperheitä 
vaikeissa elämäntilanteissa.
Vaikea elämäntilanne voi liittyä lapseen, 
vanhempana olemiseen tai parisuhteeseen.
Kaikki perheet tarvitsevat joskus apua.

Voit ottaa yhteyttä perheneuvolaan, jos esimerkiksi
• olet huolissasi lapsen käytöksestä tai kehityksestä, 
• tarvitset tukea vanhemmuuteen,
• tarvitset apua perheen tai parisuhteen ongelmiin,
• perheenjäsen on kuollut tai sairastunut.

Perheneuvolassa voit keskustella ammattilaisten kanssa perheesi ongelmista.
Perheneuvolassa käyminen on ilmaista.

• Soita numeroon 014 266 3590      
maanantaina kello 15‒17 
tiistaina kello 10‒12 
torstaina kello 12‒14 
perjantaina kello 10‒12

Lisää tietoa nettisivuilla www.jyvaskyla.fi/perheneuvola
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Lapsioikeudelliset palvelut
Väinönkatu 6, 3. kerros

Lapsioikeudellisia palveluita ovat muun muassa
• Lapsen huoltoon, elatukseen, asumiseen 

ja tapaamiseen liittyvät neuvottelut 
ja sopimusten vahvistaminen

• Lapsen isyyden selvittäminen

• Ohjaus ja neuvonta  
maanantaisin, keskiviikosta torstaihin klo 9‒10 ja  
tiistaisin klo 12‒13  
puhelin  014 266 3993

• Lastenvalvojan puhelinneuvonta-aika  
keskiviikkoisin klo 11‒12  
puhelin 014 266 3511

Lisää tietoa netissä: www.jyvaskyla.fi/lastenvalvoja

Varhaisen tuen palvelut perheille

Varhaisen tuen perheohjaus

Varhainen tuki tarkoittaa, 
että perhe saa tukea ja apua ajoissa, 
ennen kuin ongelmat kasvavat suuriksi.
Perheohjaus on tarkoitettu lapsiperheille, 
joilla on haasteita arjessa. 
Työntekijät tulevat kotiin keskustelemaan vanhempien kanssa,
ja ratkaisuja ongelmiin mietitään yhdessä.
Perheohjaus on ilmaista. 
Soita palveluohjaajalle, jos haluat saada perheohjausta. 
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Lapsiperheiden kotipalvelu

Kotipalvelu tukee lapsiperheiden hyvinvointia,
jotta ongelmia ei syntyisi.  
Perhe saattaa tarvita apua, 
jos esimerkiksi vanhempi on väsynyt tai sairastunut.
Kotipalvelua voivat saada perheet, 
jotka tarvitsevat lastenhoitoa tai kodinhoitoa, 
kuten imurointia, ruoanvalmistusta tai pyykinpesua. 
Soita palveluohjaajalle, jos haluat saada kotipalvelua. 
Hän arvioi perheesi avun tarvetta. 

Perhesosiaalityö
Perhesosiaalityöllä vahvistetaan perheiden selviytymistä arjesta 
yhteistyössä perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 
Perhesosiaalityö auttaa löytämään perhettä parhaiten tukevat palvelut. 

Perheohjauksen, kotipalvelun ja perhesosiaalityön palvelut
• Palveluohjaajan numero: 014 266 3501
• Soita maanantaista torstaihin klo 8–14.

Tukiperheet, lomakodit ja tukihenkilöt 

Tukiperhe voi olla tarpeellinen, jos 
• lapsiperheen arki on kuormittavaa,
• perheellä ei ole läheisiä, jotka voivat auttaa

Lapset viettävät tukiperheessä viikonloppuja, 
yleensä kerran kuukaudessa. 
Vierailu kestää 1–2 yötä.

Lomakoti on turvallinen paikka, 
jossa lapsi voi viettää lomaa ja virkistyä. 
Lomakoti tukee perheitä, joiden tukiverkosto on pieni. 
Tukiverkosto tarkoittaa läheisiä, jotka voivat auttaa. 
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Tukihenkilö on turvallinen aikuinen, 
jonka kanssa lapsi voi esimerkiksi keskustella, 
harrastaa ja tehdä läksyjä. 

Tukihenkilö voi olla tarpeellinen, jos  
• perheessä on vain yksi huoltaja
• vanhemmat eivät ehdi tai jaksa tehdä
• mukavia asioita lapsen kanssa. 
• lapsella on tarve aikuisen tukeen.

Jos tarvitset tukiperhettä, lomakotia tai tukihenkilöä, 
soita sosiaalityöntekijä Heidi Koskelle.  
Puhelin: 014 266 8125

Ohjaamo Jyväskylä
Gummeruksenkatu 6, 2. kerros

Jos olet alle 30-vuotias, 
saat tukea työn etsimiseen, koulutukseen 
ja omaan arkeen Ohjaamosta. 
Ohjaamo auttaa selvittämään myös asioita, 
jotka liittyvät asumiseen ja toimeentuloon. 

• Ohjaamoon voit tulla ilman ajanvarausta 
maanantaista torstaihin klo 12–16 
perjantaina klo 10–14.  

Yhteystiedot
Puhelin: 050 311 8877 (myös tekstiviestit ja Whatsapp)
Sähköposti: ohjaamo@jkl.fi
Nettisivut: http://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-jyvaskyla/etusivu tai  
www.jyvaskyla.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuoriso/ohjaamo-jyvaskyla
Facebook: Ohjaamo Jyväskylä -sivu 
Instagram: ohjaamojyvaskyla
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Nuorisopalvelut

Nuorille suunnattuja palveluja löydät netistä: 
www.jyvaskyla.fi/nuoriso
Sivuilla on tietoa nuorten toiminnasta, tiloista ja tuesta.

Nuorisotilat Jyväskylässä:
• Nuorten kohtaamispaikka Bostari, Kauppakeskus Forum
• Huhtasuon nuorisotila Perttula, Nevakatu 1
• Korpilahden nuorisotila Sumpbi, Koulumäentie 8
• Korpilahden nuorisoverstas, Tikkasentie 2
• Palokan nuorisotila, Raivaajantie 1
• Säynätsalon nuorisotila Pelisilmä, Urheilukentäntie 3
• Tikkakosken nuorisotila NuoTikka, Kirkkokatu 3
• Vaajakosken nuorisotila, Urheilutie 36b
• Veturitallit, Veturitallinkatu 6

Nuorten Jyväskylä
nuorten.jyvaskyla.fi
Tietoa, neuvontaa ja ajankohtaisia asioita kaikille Jyväskylän nuorille
Maksuton mobiilisovellus myös ladattavana Android- ja iOS-laitteille

Nuorisovastaanotto

Saat apua ongelmiisi nuorisovastaanotolta, 
jos olet 13–22-vuotias ja asut Jyväskylässä. 
Henkilökunta arvioi ja hoitaa ongelmia tarpeen mukaan. 
Nuoren läheiset voivat myös ottaa yhteyttä.

Ongelmat voivat koskea esimerkiksi
• päihteitä, kuten alkoholia ja huumeita
• mielialaa,
• pelaamista tai
• nuorten ja vanhempien välisiä ristiriitoja.

http://www.nuortenlaturi.fi/
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Lisää tietoa netissä:
www.jyvaskyla.fi/nuorisovastaanotto 

Nuorten aikuisten palvelukeskus J-Nappi

Saat J-Napista apua, jos olet 18–29-vuotias 
ja sinulla on monenlaisia ongelmia elämässäsi.
J-Napista saat pitkäaikaista tukea. 

J-Napissa työskentelee
• sosiaalityöntekijöitä
• sosiaaliohjaajia
• psykiatrisia päihdesairaanhoitajia. 

Pääset asiakkaaksi, kun otat ensin yhteyttä 
Hannikaisenkadun sosiaaliaseman alkuarviointitiimiin  
puhelin 014 266 1972 

Psykiatrisiin sairaanhoitajiin  
voit olla suoraan yhteydessä
p. 014 266 3547, 050 592 5061
p. 014 266 8199, 050 440 2908

J-Napin toimisto on osoitteessa 
Hannikaisenkatu 11–13, 1. kerros. 
www.jyvaskyla.fi/nuortenaikuistenpalvelukeskus

Nuorten Taidetyöpaja

Nuorten taidetyöpaja tarjoaa 
valmennusta, ohjausta ja opetusta 
15‒29-vuotiaille jyväskyläläisille nuorille aikuisille.
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Hakulomake ja yhteystiedot löytyvät nettisivulta
www.jyvaskyla.fi/nuoriso/taidetyopaja 

Lastensuojelun avohuolto
Väinönkatu 6, 2.kerros,
40101 Jyväskylä

Lastensuojelu auttaa lasta ja perhettä. 
Se tukee perhettä lasten kasvatuksessa ja huolenpidossa.

Avohuolto tarkoittaa vapaaehtoista apua,
jota lapsi ja perhe saavat omassa kodissaan.

Lastensuojelun palveluja ovat
• päivystys päiväaikaan
• lastensuojeluilmoitusten käsittely
• lastensuojelun tarpeen selvitykset
• avohuollon sosiaalityö ja tukitoimet.

Asiakasopastus on avoinna
• maanantaista perjantaihin klo 8‒16.
• Soita numeroon 014 266 3478.

Lastensuojelun päivystys ja sosiaaliohjaus
• on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8‒16.
• Soita numeroon 014 266 0135. 

Hätätilanteessa soita aina numeroon 112.

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/lastensuojelu

http://www.jyvaskyla.fi/nuoriso/taidetyopaja
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/lastensuojelu
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Lastensuojelun sijais- ja jälkihuolto
Kolmikulma, Puistokatu 2 c, hissitaso 8
40100 Jyväskylä

• Avoinna maanantaista perjantaihin klo 8‒15.30 
• Yhteydenotot kaupungin vaihteen kautta 014 266 0000

Sijaishuolto on tarkoitettu huostaan otetuille ja 
kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille tai nuorille.
Sijoituspaikka voi olla sijaisperhe, perhekoti tai lastensuojelulaitos.

Palvelut:
• Sijaishuollon sosiaalityö ja sosiaaliohjaus
• Tuki lapselle, vanhemmille ja sijaishuollon toimijoille
• Sijaishuoltopaikkojen valvonta

Lapsi tai nuori saattaa tarvita apua huostaanoton jälkeen.  
Tätä kutsutaan jälkihuolloksi. 
Sen tarkoitus on helpottaa lapsen paluuta kotiin tai  
nuoren itsenäistymistä.  
Jälkihuolto tarjoaa tukea myös perheelle.

Palvelut:
• asumisen, toimeentulon, työn tai  

opiskelun tukeminen

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/lastensuojelu

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/lastensuojelu
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TYÖLLISYYSPALVELUT

Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut auttaa 
jyväskyläläisten työnhakijoiden työllistämisessä. 
Palvelut ovat maksuttomia työnhakijoille ja työnantajille. 

Työnhakijoille tarjotaan
• henkilökohtaista ohjausta ja valmennusta työnhakuun
• tukea työllistymisen parantamiseksi
• kontakteja työnantajiin sekä tietoa avoinna olevista työpaikoista 
• apua työkyvyn selvittämiseen

 Työnantajat saavat apua rekrytointiin sekä tietoa ja opastusta 
erilaisten tukimuotojen hakemisessa.  

Näin asioit Työllisyyspalveluissa:
• Soita maanantaista perjantaihin klo 9–15.30 

puhelin 014 266 0134 tai  
ota yhteyttä sähköpostilla tyollisyys@jkl.fi

• Vieraile Sepänkadun toimistolla.  
Aulapalvelu on avoinna klo 9‒15.30

• Jos sinulla on työllisyyspalveluissa nimetty työntekijä,  
voit soittaa hänelle 
maanantaista perjantaihin klo 8‒16.

• Työllisyyspalvelut ovat myös Huhtasuon kylätoimistolla (Nevakatu 1) 
ja Kuokkalan lähiötalo Kuokkiksessa (Polttolinja 9 C)

Yhteystiedot
Työllisyyspalvelut
Sepänkatu 4 A, 3. krs
40100 Jyväskylä 
puhelin 014 266 0134
Nettisivut: www.jyvaskyla.fi/tyollisyys
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                                  Kannen kuvat: Hanna-Kaisa Hämäläinen 
Sisäsivujen kuvat: Sanna Siniluhta, Pirjo Ala-Hynnilä, Hanna-Kaisa Hämäläinen, Jiri Halttunen, Linda Koponen, 

Sanna Rahkonen, Jouni Kallio, Merja Korpela, Miia Keihäsniemi, Olli-Pekka Latvala ja Tero Takalo-Eskola.  
Taitto: Pirjo Ala-Hynnilä 

 

                                                


