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Hyvä raumalainen! 
 

Tähän esitteeseen on koottu tietoja palveluista ja toimin-
nasta, jotka on suunnattu raumalaisille ikäihmisille. Esit-
teessä olevien yhteystietojen kautta on mahdollisuus 
saada lisätietoja palveluista.  

 
Toivon, että esite helpottaa löytämään tietoa niin sosi-
aali- ja terveyspalveluista, kulttuuri- ja liikuntapalveluista 
kuin vapaaehtois- ja järjestötyöstäkin. 

 
Otamme myös mielihyvin vastaan palautetta ja ehdotuk-
sia palveluoppaan edelleen kehittämiseksi. Palautteen 
voi antaa toimistosihteeri Laila Aro-Heinilälle, puh. 
044 793 4554 tai sähköpostitse  
laila.aro-heinila@rauma.fi. 

 
Ajantasalla oleva opas on luettavissa myös Rauman kau-
pungin vanhuspalvelujen nettisivuilla  

 
 
 
 Tuuli Lindström 

Vanhuspalvelujen johtaja  
 

https://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vanhuspalvelut/%20.
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1 SOSIAALITOIMEN PALVELUT 

 

1.1 PALVELUOHJAUS JA ARVIOINTI 
Ohjausta ja neuvontaa ikääntymiseen liittyvissä käytännön asioissa, ku-
ten hyvinvointia edistävistä ja kotona asumista tukevista palveluista, 
asumisvaihtoehdoista, apuvälineistä, taloudellisista etuuksista, liikunta-
palveluista sekä virkistys- ja harrastusmahdollisuuksista. 
 
Tarvittaessa voidaan sopia aika palvelutarpeen arviointiin ja kotikäyn-
tiin. Neuvontapuhelimeen vastataan virka-aikana.  
 
Neuvontapuhelin    puh. 040 833 0802 
 

 
 

1.2  RAUMAN PALVELUTORI   
Rauman Palvelutori on raumalaisille kotona asuville ikäihmisille ja hei-
dän läheisilleen tarkoitettu neuvonta- ja palvelupiste. Sen tavoitteena 
on tukea ikääntyvien raumalaisten kotona asumista ja itsenäistä arjessa 
selviytymistä. Palvelu on maksutonta. Palvelutorin palveluvastaavan 
kanssa mietitään yhdessä ratkaisut, jotka sopivat asiakkaalle parhaiten. 
 
Palvelutorilla pidetään infotilaisuuksia erilaisista asioista, hyvinvointia 
edistäviä tilaisuuksia ja luentoja. Palvelutorilla on säännöllisesti ter-
veysneuvontaa joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 10-12. 
Kerran kuukaudessa terveysneuvonta ja Palvelutori jalkautuvat Linna-
vuoren palvelukotiin Lappiin. Ikäihmisille suunnattua tietoteknistä 
opastusta saa tiistaisin klo 13-15.  
 
Eri tapahtumista tiedotetaan Palvelutorin kotisivuilla ja paikallislehden 
menolistalla. Joka kuun ensimmäisenä torstaina ilmoitamme jokaiseen 
talouteen kotitalouksiin jaettavassa Länsi-Suomessa sen kuun tapahtu-
mat. Palvelutorilta löytää saa tietoa paikallisista yrittäjistä ja heidän 
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hinnoistaan. Monelle ikäihmiselle voi kotona asumisen turvaamiseksi 
olla tärkeää saada apua, vaikka pihatöihin, pieniin remontteihin tai sii-
voukseen. Palvelutorilta löytää saa yhteystiedot raumalaisista yrittä-
jistä, joilta ikäihminen voi tilata tämän palvelun itse tai yhdessä palve-
luvastaavan kanssa.  
 
 Palvelutorilta saa myös tietoa eri yhdistysten toiminnasta ja niiden tar-
joamista tapahtumista.  
 
Palvelutorilta ohjataan asukastoimintaa, joka on yhteisöllistä toimintaa 
lähellä kotia. Tarkoitus on osallistaa ikäihmiset itse ja asukastoiminta 
suunnitellaankin yhdessä, jolloin se 
on kaikille mielekästä.   
 
Palvelutorilta järjestetään hyvin-
vointia edistäviä tilaisuuksia ja lu-
entoja. Yhteistyökumppaneita Rauman kaupungin eri toimijoiden li-
säksi ovat raumalaiset yhdistykset ja vapaaehtoistoimijat. Palvelutori 
toteuttaa kansallisia ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisen ohjelmia.  
 
Palvelutorilla on vanhuspalvelujen oma monipuolinen vapaaehtoistoi-
mintapalvelu. Voit tulla vapaaehtoiseksi tai saada vapaaehtoispalvelua. 
Palvelutorin vapaaehtoisina toimivat esimerkiksi Kulttuurkambraattit, 
jotka ovat koulutettuja kulttuurikavereita, joiden seurassa voi mennä 
erilaisiin kulttuuririentoihin sekä ulkoiluystävät, joiden kanssa voi ul-
koilla turvallisesti. Muita vapaaehtoisia ovat esimerkiksi digiohjaajat, lii-
kunnan vertaisohjaajat sekä Siskot ja Simot pop-up-vapaaehtoistoimi-
jat.  
 
Ota rohkeasti yhteyttä, kun tarvitset ohjausta tai neuvontaa arkeen liit-
tyvissä asioissa! 
 
 



 

 

 

4 

Palvelutori sijaitsee Kaunisjärven remontin ajan viereisessä rakennuk-
sessa eli Palvelukeskus Mansikkapaikassa, Steniuksenkatu 6. 
 
Palvelutori avoinna arkisin klo 9 – 12 ja tiistaisin myös klo 13-16 
sähköposti palvelutori@rauma.fi . Olemme myös Facebookissa! 
 
 
 
Hakulinen Tanja   Tanja Savila 
palveluvastaava    palveluvastaava 
puh. 044 403 6332  puh. 044 403 7908 
tanja.hakulinen@rauma.fi   tanja.savila@rauma.fi 
 
  
 

 

mailto:info@raumanpalvelutori.fi
mailto:tanja.hakulinen@rauma.fi
mailto:tanja.savila@rauma.fi
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1.3 IKÄÄNTYNEIDEN TERVEYSTAPAAMISET 
Ikääntyneiden terveystapaamisten tavoitteena on tunnistaa ikääntynei-
den hyvinvoinnin ja terveyden riskitekijöitä, ennaltaehkäistä ja tukea 
asiakkaan omia valintoja tarjoamalla ikääntymiseen liittyvää ohjausta ja 
neuvontaa. 

Terveystapaamisten kohderyhmänä ovat erityisesti 75-vuotiaat rauma-
laiset. Koko ikäryhmälle lähetetään hyvinvointikysely ja kyselyn vas-
tausten perusteella heidät kutsutaan tarvittaessa terveystapaamiseen. 

Ikääntyneiden terveystapaamisessa on mahdollisuus verenpaineen, he-
moglobiinin ja verensokerin mittaukseen. Käynnin aikana on tilaisuus 
keskustella luottamuksellisesti asioista, jotka mahdollisesti askarrutta-
vat mieltä. 

palveluvastaava    puh. 044 707 2401 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 OMAISHOITAJIEN TERVEYSTAPAAMISET 
Omaishoitajan terveyttä ja toimintakykyä pyritään tukemaan kohden-
nettujen terveystapaamisten avulla. 

Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystapaamiset suunnataan ensisijai-
sesti kunnan kanssa omaishoitosopimuksen tehneille omaishoitajille. 
Terveystapaamisessa päähuomio on omaishoitajan jaksamisessa, tuen 
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tarpeen tunnistamisessa ja omaishoitajan kuormittumisen riskiteki-
jöissä. Tapaamisten tavoitteena on omaishoitajan hyvinvoinnin, tervey-
den ja toimintakyvyn arviointi, sen ylläpitäminen ja edistäminen. 

Omaishoitaja voi varata itse ajan terveystapaamiseen tai viestittää ter-
veystapaamistoiveesta omaishoidon palveluvastaavien kautta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit kohdentuvat kyseisenä vuonna 80 
vuotta täyttäville raumalaisille, jotka eivät ole säännöllisten kotihoidon 
palvelujen piirissä tai pysyvästi laitoshoidossa. 
 
Ikäryhmälle lähetetään terveyteen ja toimintakykyyn liittyvä hyvinvoin-
tikysely, ja sen vastausten perusteella tarjotaan tarvittaessa kotikäyntiä. 
Käynnit tehdään ikääntyneen kotiin ja ne ovat maksuttomia ja vapaaeh-
toisia. Tavoitteena on tukea ikääntyneen kotona selviytymistä ja asu-
mista sekä arvioida ikääntyneen hyvinvointia, terveyttä ja toimintaky-
kyä. Kotikäynnillä etsitään tarvittaessa keinoja tilanteen parantamiseksi, 
annetaan neuvontaa ja ohjausta ja pyritään ennakoimaan palvelutar-
vetta.  
 
palveluvastaava    puh. 044 403 6271 
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1.6  KOTIUTUSTIIMI 
Kotiutustiimi tukee ikäihmisen 
kotiutumista sairaala/osastohoidon jälkeen. Kotiutus-
tiimi toimii osana Rauman kaupungin vanhuspalveluja. 
Tiimin avulla pyritään onnistuneeseen kotiutumiseen ja 
turvalliseen kotona selviytymiseen. Kotiutustiimi tukee 
asiakkaan omatoimisuutta ja kuntoutumista. Kotiu-
tus/kotikäynteihin tarvitaan asiakkaan suostumus.  
 
Asiakkaan tarvitsemat kotikäynnit määräytyvät palvelutarpeen arvioin-
nin mukaan. Kotiutustiimin järjestämä hoito on lyhytkestoista, enintään 
noin kaksi viikkoa kotiutumisen jälkeen. Tarvittavasta jatkohoidosta ko-
tona vastaavat kaupungin kotihoidon työntekijät tai yksityiset palvelun-
tuottajat. Kotiutustiimin vuorokausimaksu on 12,00 euroa.  
 
Kotiutustiimiin kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia ja fysioterapeutti. Pal-
veluihin sisältyvät kotikäynnit asiakkaan tarpeen mukaan sekä toiminta-
kyvyn ja apuvälinetarpeen arviointi. Tiimin työntekijät arvioivat jatkohoi-
don- ja tukipalvelutarpeen yhdessä asiakkaan, läheisten, kotiuttavan ta-
hon ja kotihoidon kanssa.  
 
Kotiutustiimi työskentelee joka päivä klo 7 – 21.00. Palvelujen piiriin tul-
laan kotiuttavan tahon yhteydenotolla kotiutustiimiin.  
 
palveluesimies Virpi Moisanen-Mustonen puh. 044 403 6004 
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1.7 KOTIHOITO 
Kotihoito auttaa ikäihmisiä selviytymään jokapäiväisistä 
toiminnoista silloin, kun asiakas ei selviydy niistä omatoi-
misesti tai läheistensä avulla. 
 
Yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään yhteis-
työssä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Suunnitel-
massa sovitaan tarpeellisista palveluista ja tukitoimista. 
 
Raumalla on käytössä palveluseteli, jolla asiakas voi ostaa hoiva-, hoito- 
ja huolenpitopalvelua yksityisiltä sosiaali- ja terveysvaliokunnan hyväk-
symiltä palveluseteliyrittäjiltä. Palveluseteli on vaihtoehto kaupungin 
järjestämälle kotihoidolle ja se myönnetään joko säännölliseksi tai tila-
päiseksi. 
 
 
Lisätietoja antaa ja uusien asiakkaiden palvelupyynnöt: 
Kotihoidon arviointiyksikkö, os. Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma 
Kaikki kotiin annettavat palvelut arkisin  

puh. 050 2315, 050 2316 
 
Sairaanhoidolliset asiat arkisin klo 12-14 puh. 044 707 2552 
 
Jo palvelun piirissä olevien asiakkaiden yhteydenotot tehdään oman alu-
een palveluesimiehelle arkisin  
 
 
 
kotihoidon palvelupäällikkö Päivi Kovanen puh. 044 793 5257 
kotihoidon toimistosihteeri Henna Rantanen puh. 044 793 5136 
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1.7.1 Kotihoidon tiimit ja yhteystiedot 
 

Palvelukeskus Mansikkapaikka/ Kotihoitokeskus 
Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma 
 
Pohjoinen alue 
Karjalankatu, Iltatuuli, Männistö, Kaivopuisto, Pyynpää, Kappelinluhta, 
Kinno, Paloahde, Kaaro, Sorkka, Tiilivuori, Pidesluoto, Petäjäs, Komppi, 
Otan alue, Syvärauma, Merirauma, Haapasaari 
palveluesimies Anneli Liesmäki  puh. 050 589 4905 
 
Itäinen alue 
Lappi, Lajo, Äyhö, Uotila, Kolla, Nihattula 
palveluesimies Krista Justen-Hietarinne puh. 044 371 8671 
 
Eteläinen alue 
Vanha Rauma,  Lensu, Nummi, Polari, Sampaanala, Kortela, Unaja, Voi-
luoto, Anttila, Kulamaa, Vermuntila, Paroalho, Kourujärvi, Monna, Va-
sarainen, Kodisjoki 
palveluesimies Johanna Kankaansyrjä puh. 044 793 5134 
 
Läntinen alue 
Sinisaari, Lonsi, Tuulensuu, Keskusta  
palveluesimies Katja Valtonen  puh. 044 793 5510 
 
Tukitiimi 
palveluesimies Tanja Vainio  puh. 050 2317 
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1.8 KOTONA TAPAHTUVAA HOIVAA JA HUOLENPITOA  
TUKEVIA PALVELUJA 

Lisätietoja palveluista antavat kotihoidon palvelupäällikkö ja palveluesi-
miehet. Palveluista peritään sosiaali- ja terveysvaliokunnan vuosittain 
vahvistamat asiakasmaksut. 
 
Ateriapalvelu 
Rauman kaupungin kotihoidossa ateriat 
kuljetetaan jäähdytettyinä asiakkaiden 
koteihin 1 – 2 kertaa viikossa. Ateriat 
valmistaa Arkea Oy. Posti kuljettaa ate-
riat asiakkaille.  
 
Palvelutaloissa voi myös ruokailla sopi-
malla asiasta etukäteen. 
 
Kauppa-asiointi 
Kotihoidon asiakkaan kauppa-asiat hoidetaan ensisijaisesti asiakkaan ja 
hänen läheistensä toimesta tai kotihoidon tukipalveluna. Kotihoidon 
henkilöstö tekee yhdessä asiakkaan kanssa kauppatilauksen sähköisellä 
sovelluksella K-Supermarket Rosmariiniin ja Posti toimittaa tavarat so-
vittuna päivänä asiakkaalle. Palvelun tuottaja laskuttaa asiakasta tuot-
teiden keräilystä, kuljetuksesta ja ostoksista kerran kuukaudessa. 
 

Pyykkipalvelu 
Kotihoidon tukipalveluna voidaan myöntää pyykkipalvelua. Rauman so-
siaali- ja terveysvaliokunnalla on ostosopimus yksityisen palveluntuot-
tajan kanssa. Kotihoidon henkilöstö hoitaa kuljetukset kerran viikossa. 
Mikäli asiakas tai hänen omaisensa eivät pysty huolehtimaan pyykinpe-
susta ja muut yksityiset palvelut/ pesulapalvelut eivät ole mahdollisia, 
voidaan käyttövaatteista koostuvat pyykit tarvittaessa pestä hoito- ja 
palvelusuunnitelmassa suunniteltujen käyntien yhteydessä, asiakkaan 
omalla koneella. 
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Saunapalvelu 
Kotihoidon tukipalveluna voidaan myöntää saunapalvelua. Palvelua 
myönnetään henkilölle, joka ei itse kykene huolehtimaan hygieniastaan 
alentuneen toimintakyvyn ja puutteellisten tilojen vuoksi. Palvelua tar-
jotaan vanhuspalvelujen eri yksiköissä. Asiakas tuo mukanaan omat 
henkilökohtaiset peseytymisvälineet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turvapuhelinpalvelu 
Turvalähettimen avulla apua on saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina. 
Turvapalvelusta sekä laitteen asennuksesta peritään sosiaali- ja terveys-
valiokunnan vuosittain tarkistama maksu. Hälytykset vastaanotetaan 
AddSecure Smart Care Oy:ssa. Asiakkaan ja keskuksen välille syntyy pu-
heyhteys, jolloin arvioidaan avuntarpeen laatu ja kiireellisyys. Asiak-
kaalle lähetetään apua tilannearvion mukaan. Avunantajana on yksityi-
nen palveluntuottaja Raumalla. Hälytyskäynnistä peritään erillinen 
maksu. 
 
Tiedustelut: 
palveluvastaava Tarja Loitomaa   puh. 050 2316 
palveluvastaava Marianne Nurmi   puh. 050 2315 
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Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaan kotona asumista ja yl-
läpitää omatoimisuutta sekä tarjota omaishoitajalle mahdollisuus va-
paapäivään. 
Päivätoimintaa järjestetään arkipäivisin kaupungin omana toimintana 
sosiaalitoimen yksiköissä sekä ostopalveluna.  
 
Päivätoimintaan sisältyy: 

- kuljetus 
- aamupala, lounas ja iltapäiväkahvi 
- vapaata toimintaa mm. askartelua, seurustelua, ulkoilua 
- mahdollisuus sovittaessa myös saunapalveluun (erillinen 

maksu) 
Päivätoiminnan sisällöstä antaa lisätietoja 
palveluesimies Silja Itkonen  puh. 040 180 9806 
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Lyhytaikaishoito 
Lyhytaikaishoitoa järjestetään perhehoidossa, Marttilanmäellä lyhytai-
kaishoidon yksikössä sekä Sinisaaren Kotikaaressa. Lyhytaikaiseen hoi-
toon on mahdollisuus silloin, kun asiakas tarvitsee kuntouttavaa hoitoa, 
toimintakyvyn arviointia tai jos hoitava omainen tarvitsee lepoa ja vir-
kistystä. 
 
palveluvastaava Elina Hautamäki (Marttilanmäki) puh. 040 188 0671 
palveluvastaava Johanna Salminen (Kotikaari)       puh. 050 572 5255 
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1.9 MUITA KOTONA ASUMISTA TUKEVIA PALVELUJA 

Rauman palveluliikenne 
Palveluliikenne on tarkoitettu 
parantamaan ikääntyneiden ja 
liikuntaesteisten henkilöiden 
kulkumahdollisuuksia. Palvelu-
bussi ajaa lähinnä kaupungin 
keskustan alueella kutsusta 
ovelta ovelle -periaatteella. 
 
 
Tilaukset ja lisätiedot:   puh. 050 382 2005 
 
 
 
 
Kuljetuspalvelu 
Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät voi pitkäaikaisen 
sairauden tai vamman takia käyttää julkisia kulkuneuvoja. 
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Asuntojen muutostyöt 
Asunnon korjaus- ja muutostöitä voidaan kustantaa silloin, kun ne ovat 
välttämättömiä kotona selviytymiselle. 
 
Vammaispalvelun sosiaalityöntekijät ovat tavoitettavissa varmimmin ar-
kisin puhelinaikana klo 9–10. Kuljetuspalveluista ja asunnon muutos-
töistä tiedustelut asiakkaan sukunimen ensimmäisen kirjaimen mukaan: 
 
sukunimi A-K sosiaalityöntekijä  puh. 044 793 3377 
sukunimi L-Re sosiaalityöntekijä  puh. 044 793 3335 
sukunimi Ri-Ö sosiaalityöntekijä  puh. 044 793 3540 
 
Korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin 
Vuoden 2017 alussa voimaan tulleen lain mukaan kunnat eivät enää 
vastaa korjausavustuksista. Niistä vastaa Asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskus ARA.  
  
Asiakas voi hakea korjausavustuksia kirjautumalla ARA:n verkkoasiointi-
palveluun osoitteessa www.ara.fi. Sähköisen järjestelmän käyttö no-
peuttaa hakemusten käsittelyä ja parantaa asiakkaan mahdollisuutta 
seurata hakemustaan. Henkilöasiakkaat voivat jättää avustushakemuk-
sensa myös paperisena. Myönnettävät avustusmuodot ovat asuntojen 
korjausavustus, avustus jälkiasennushissin rakentamiseen sekä esteet-
tömyysavustus. 
  
 
  

http://ikaaske.mailpv.net/go/9676506-1689934-79560651
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1.10  OMAISHOITO 
Omaishoidon palveluissa omaistaan hoitavan työtä tuetaan järjestä-
mällä vapaata sekä maksamalla hoitopalkkiota. Omaishoitajan hoito-
palkkio kohdennetaan sellaisten henkilöiden hoitamiseen, joiden hoito 
on siinä määrin sitovaa ja vaativaa, että vaihtoehtona olisi sijoitus laitos-
hoitoon tai vastaavaan hoitoyhteisöön.  
 
Omaishoidon tuella annettavasta hoidosta tehdään hoitajan ja kunnan 
välillä sopimus. Omaishoidon tuki on verotettavaa tuloa. Omaishoidon 
tuen tai osan siitä voi vaihtaa halutessaan palveluseteliksi.  
 
Yli 65 -vuotiaiden omaishoidon tukiasioita hoitavat 
palveluvastaava (pohjoinen alue)  puh. 044 793 3366  
palveluvastaava (eteläinen alue)  puh. 040 172 9525 
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1.11  SAS – TYÖRYHMÄ (Selvitä-Arvioi-Sijoita) 
Vanhusten ympärivuorokautisen hoivan sijoitusasioita käsittelee mo-
niammatillinen työryhmä, joka selvittää ja arvioi asiakkaan kokonaisti-
lanteen, hänen tarvitsemansa palvelut ja sopivan hoitopaikan.  
 
Toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta kotona asuminen on van-
hukselle ensisijainen vaihtoehto. Ennen ympärivuorokautisen hoivan 
virallisen hakuprosessin käynnistymistä SAS-arvioijat tarkistavat, että 
kotihoidon palvelut ja muu asumisen tuki eivät ole enää riittäviä ja 
mahdollisia.  
 
Arvioinnin jälkeen tehtävään hakemukseen tulee sisältyä lääkärintodis-
tus/hoitoyhteenveto, hoitohenkilökunnan arvio hakijan toimintaky-
vystä sekä RAVA-arviointilomake ja MMSE-muistitesti. Hakemukseen 
annetaan kirjallinen viranhaltijapäätös. 
 
SAS-työryhmän yhdyshenkilö:  
palveluvastaava Taina Henriksson-Leivo                puh. 044 793 3217 
 
SAS-arviointipyynnöt: 
palveluesimies Virpi Moisanen-Mustonen                puh. 044 403 6004 
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1.12  PERHEHOITO 
Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan ikääntyneen henkilön hoivan ja 
huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella kunnan valmen-
tamassa, hyväksymässä ja valvomassa perhekodissa.  
 
Perhehoito voi olla pitkäaikaista (kesto yli 14 vrk), lyhytaikaista (kesto 
enintään 14 vrk) tai osavuorokautista (kesto alle 10 h/vrk) perhehoitoa 
ja se perustuu yksilöllisiin asiakas-, hoito- ja palvelusuunnitelmiin. Ly-
hytaikainen ja osavuorokautinen perhehoito antavat omaishoitajille 
mahdollisuuden pitää vapaata ja niiden tarkoituksena on myös tukea 
kotihoitoa. 
 
Toimintaa ohjaa Perhehoitolaki 263/2015 sekä Laki § 980/2012 Ikään-
tyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista.  
 
Lisätiedot: 
palveluvastaava Marianne Nurmi   puh. 050 2315 
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1.13  ASUMISPALVELUT 
Ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille on 
tarjolla tehostettua palveluasumista sekä kaupungin omissa että yksityi-
sissä palveluasumisyksiköissä.  
 
Palvelupäällikkö Riina Luukinen  puh. 044 793 3288 
 
 
Lisätiedot sijoituksista (SAS-ryhmä): 
palveluvastaava Taina Henriksson-Leivo  puh. 044 793 3217 
 

1.13.1  Kaupungin oma tehostettu palveluasuminen 

 
Kotikaari 
Siikapolku 3, 26100 Rauma 
palveluesimies Johanna Salminen  puh. 050 572 5255 
hoitajat 3 B-talo     puh. 044 793 5516 
hoitajat 3 C-talo     puh. 044 793 5515 
Intervallin hoitajat    puh. 040 180 9815 
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Linnavuoren palvelukodit Kirsikka, Kuunlilja ja Pihlaja 
Sahamäentie 2, 27230 Lappi  
palveluesimies Pirkko Suhonen  puh. 040 833 0845 
Kirsikka       puh. 044 486 3784 
Kuunlilja     puh. 044 486 3783 
Pihlaja     puh. 044 403 6117 
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Palvelukeskus Mansikkapaikka 
Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma 
Palvelukodit tarjoavat ympärivuorokautista palvelua erityisesti muisti-
sairaille vanhuksille. Jokaisessa palvelukodissa on 15 asuinpaikkaa eli 
yht. 45 paikkaa. 
 
palveluesimies Marja-Leena Saramo puh. 044 793 5266 
Palvelukoti Tammela    puh. 040 172 6117 
Palvelukoti Koivula   puh. 040 172 6123 
Palvelukoti Honkala   puh. 040 172 6120 
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Rannikkokoti  
Steniuksenkatu 14, 26100 
Rannikkokoti on tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa on neljä pal-
velukotia. Jokaisessa palvelukodissa on 15 asukaspaikkaa eli yht. 60 paik-
kaa. Rannikkokodin neljä kotia on nimetty Rauman edustan saarten mu-
kaan. 
 
vs.palveluesimies Minna Hannula puh. 044 793 5447 
Karttu     puh. 044 793 5289 
Katavisto    puh. 044 793 5269 
Nurmes    puh. 044 793 5434 
Puuvalli    puh. 044 793 5464 
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1.13.2 Yksityinen tehostettu palveluasuminen Raumalla 

 
Hoitokoti Linnanneito Oy 
Nallenpolku 3, 26200 Rauma 
toimitusjohtaja Tiina Karenmaa-Virtanen puh. 02 823 9139 
www.hoitokotilinnanneito.com 
 
 
Palvelukoti Kokkila  
Kulmalankatu 1, 26100 Rauma 
johtaja Heli Kaupinsalo   puh. 044 355 2458 
https://palvelukotikokkila.fi  
 
Saga Palvelutalo Kanalinranta   
Aittakarinkatu 19, 26100 Rauma 
johtaja Satu Heinonen   puh. 050 595 2618 
https://www.sagacare.fi/saga-palvelutalo-kanalinranta-rauma  
 
Attendo Metsohovi  
Metsotie 5, 26100 Rauma 
hoivakodin johtaja   puh. 044 494 0880 
www.attendo.fi/metsohovi  
 
Attendo Steniuksen Hoivakoti   
Steniuksenkatu 8, 26100 Rauma 
hoivakodin johtaja Lumi Pursiheimo-Vanhanen puh. 044 494 4170 
www.attendo.fi/Stenius  
  

https://palvelukotikokkila.fi/
https://www.sagacare.fi/saga-palvelutalo-kanalinranta-rauma
http://www.attendo.fi/metsohovi
http://www.attendo.fi/Stenius
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Mainiokoti Jussoila   
Karjalankatu 16, 26100 Rauma 
yksikön johtaja Kaisa Räsänen  puh. 050 386 9199 
palvelukodin tiimivastaava, asukas- ja kotikohtaiset tiedustelut 
     puh. 044 379 9714 
https://mainiokodit.fi/hoivakodit/mainiokoti-jussoila  
 
Mainiokoti Meri  
Steniuksenkatu 12, 26100 Rauma 
yksikön johtaja Katariina Stenroos  puh. 050 448 6762 
Ryhmäkoti Kaisla    puh. 050 434 1683 
Ryhmäkoti Maininki   puh. 050 389 1852 
Ryhmäkoti Purje    puh. 050 577 2965 
Ryhmäkoti Ulappa   puh. 050 596 9577 
https://mainiokodit.fi/hoivakodit/mainiokoti-meri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mainiokodit.fi/hoivakodit/mainiokoti-jussoila
https://mainiokodit.fi/hoivakodit/mainiokoti-meri
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1.13.3  Ikäihmisten vuokra-asuminen 

 
Sinisaaren vuokra-asunnot, Siikapolku 3, 26100 Rauma 

Lehtihaka, Lehtimäentie 1, 26840 Kortela 

Kaupungin asumisneuvoja 
Nina Nordman    puh. 044 403 6096 
 
 
Linnavuoren rivitalot (Lapin Vanhustenkotiyhdistys ry) 
Sahamäentie 2, 27230 Lappi 
Länsi-Suomen OP-Isännöinti Oy  puh. 010 257 0843 
 
 
Uotilan palvelukeskus ja asunnot  
(Rauman mlk:n vanhustenkotiyhdistys ry) 

Siilotie 6, 26510 Rauma 

vastaava hoitaja Jaana Haahtinen  puh. 02 823 4856 

 
Palvelutalo Iltatuuli 
Karjalankatu 11, 26100 Rauma 
vastaava kodinhoitaja    puh. 02 822 8820 
 
 
Kiinteistö Oy Rauman Metsolinna, seurakunnan vanhustentalot 
Realia Isännöinti Oy   puh. 010 228 2003 
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2 TERVEYSTOIMEN PALVELUT 
 

Käyntiosoite Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma 
Postiosoite  PL 283, 26101 Rauma 
vaihde 02 835 11  
 
 

2.1 LÄÄKÄRIEN JA HOITAJIEN VASTAANOTTO 
Ajanvarauksessa terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi hoidon tar-
peen ja antaa tarvittaessa vastaanottoajan hoitajalle tai lääkärille 
 
Keskitetty ajanvaraus (Call Center) 
Puh. 02 835 2400 
ma-to klo 7.30 – 17, pe ja aattopäivinä klo 7.30 - 15 
 
 
 

2.2 KIIREVASTAANOTTO (PÄIVYSTYS) 
Kiirevastaanotto on tarkoitettu äkillisesti ja vakavasti sairastuneille ja 
kiireellistä ensiapua tarvitseville sekä potilaille, joiden yleiskunto on 
äkillisesti ja merkittävästi heikentynyt. Kiirevastaanotto toimii Raumalla 
joka päivä klo 7.30-22 välisenä aikana.  
 
Ma-to klo 7.30-17, Pe klo 7.30-15  
Keskitetty ajanvaraus    puh.02 835 2400 
 
Ma-to klo 17-22, pe klo 15-22 ja la-su klo 7.30-22 
Kiirevastaanotto    puh.02 835 2670 
 
Yöllä klo 22-7.30 
Satasairaalan päivystys    puh.116 117  
Hätätilanteessa soita hätänumeroon 112. 
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Sairaanhoidollinen neuvontapuhelin      puh. 02 835 2670 
neuvontapuhelin on tarkoitettu sairaanhoidollista neuvontaa varten 
 
Kiirevastaanoton toimisto, osastosihteeri          puh. 044 403 2598 
numero on tarkoitettu yhteistyökumppaneita ja läheisen voinnin tie-
dusteluja varten 
 

2.3 HOITAJIEN ERITYISVASTAANOTOT 
Hoitajien vastaanotoille voi ottaa yhteyttä joko äkillisten terveysongel-
mien tai pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyvissä 
ongelmatilanteissa. 
 
Diabetesvastaanotto 
Diabetesohjauksen tavoitteena on diabeetikon itsehoidon onnistumi-
nen parhaalla mahdollisella tavalla. Päämääränä on jokapäiväinen hy-
vinvointi pitkäaikaissairaudesta huolimatta ja mahdollisten liitännäis-
sairauksien välttäminen. Hoidonohjaus on joko yksilöohjausta, (ryhmä-
ohjausta) tai puhelinneuvontaa. 

Rauman kaupungin diabetesvastaanotto sijaitsee Monipoli 1:llä, jossa 
toimivat sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon vas-
taanotot. Diabeetikko saa poliklinikalla kokonaisvaltaisen hoidon, hoi-
taja- ja lääkärivastaanottojen lisäksi on mahdollisuus päästä lähetteellä 
silmänpohjakuvauksiin, jalkaterapiaan ja ravitsemusterapiaan. 

 

Diabeteshoitajien puhelinajat: ma ja to klo 8-9 sekä ti, ke, pe klo 12-13 
Heikkinen Sirpa     puh 044 403 2700 
Hiltunen Pipsa     puh 044 403 2583 
Maikola Marianne    puh 044 403 2696 
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Muistipoliklinikka 
Haittaako muistamattomuus itseäsi tai läheistäsi jokapäiväisessä elä-
mässä? Ota yhteyttä muistipoliklinikalle, jossa saat neuvoja, ohjausta ja 
opastusta muistihäiriöön tai dementiaan liittyvissä asioissa. Muistihoi-
taja tekee CERAD-muistitestin ja ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin.  

Muistipoliklinikka toimii ajanvarauksella. Muistipoliklikalle ei tarvita lä-
hetettä, tutkimuksiin voi hakeutua oman tai läheisten epäillessä muisti-
ongelmaa. 

Ajanvaraus ma, ti ja to klo 8-9, pe klo 8-10 puh. 040 180 9739 

Sijainti: Terveyskeskus, Monipoli 2, 1.krs, Muistipoliklinikka. Sisään-
käynti Kaunisjärven puoleisesta päädystä 

 
Reumahoitaja 
Reumahoitajan työnkuvaan kuuluvat mm. laboratoriolähetteiden teke-
minen reumaturvaverikokeisiin sekä niistä saatujen koevastausten tul-
kitseminen ja antaminen potilaille puhelimitse tai vastaanottokäynnillä. 
 
Reumahoitaja on varmimmin tavattavissa ma–to klo 8.00–10.00 tai so-
pimuksen mukaan      
Keskitetty ajanvaraus     puh 02 835 2400 
 
 
Jalkaterapia 
Jalkaterapia on tarkoitettu erityisryhmille,  erityisesti diabeetikoille ja 
reumaatikoille, joiden perussairauden aiheuttamien jalkaongelmien 
myötä jalkahaavojen riski on merkittävästi kohonnut tai haava on jo 
tullut.  Asiakkaille tehdään jalkojen riskiluokitus 0-3. Riskiluokituksen 
ollessa 0, riittää vuosittainen hoitajan/lääkärin antama itsehoidon oh-
jaus ja neuvonta jalkojen tarkastuksen yhteydessä. 
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Jalkaterapiaan hakeudutaan hoitavan lääkärin/hoitajan lähetteellä. Kir-
jallinen lähete edellyttää vastaanotolla tehtyä jalka-arviota.  Asiakkaalle 
jokainen käynti on maksullinen ja ajanvaraukset tehdään jalkatera-
peutin kautta. 
 
Keskitetty ajanvaraus     puh 02 835 2400 
 
Yhteydenotot  arkisin ma-to klo 8.00-9.00. Sijainti: Monipoli, terveys-
keskuksen Kaunisjärven puoleinen pääty, 1. krs 
 
 
 
Astma- ja keuhkoahtaumapotilaiden ohjaus 
Astmahoitajan toimenkuvaan kuuluu astma- ja keuhkoahtaumatau-
tiepäilyssä PEF-seurannan ja lääkehoidonohjaus. Tutkimukset käynnis-
tää lääkäri. Astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastaville potilaille tarjo-
taan yksilöllistä hoidonohjausta ja tarjotaan seurantakäyntiaikoja. Oh-
jauksen ja seurannan tavoitteena on mm. omahoito-osuuden laajenta-
minen. Astmahoitajan vastaanotolle voi hakeutua oma-aloitteisesti, lää-
kärin tai muun terveydenhoito-henkilöstön ohjaamana. 
 
Yhteydenotot ma - to klo 15.00 - 15.45  
Keskitetty ajanvaraus     puh 02 835 2400 
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2.4 HOITOTARVIKKEET  
Hoitotarvikejakelu palvelee kotona ja palveluasunnoissa asuvia pitkäai-
kaissairaita. Maksuttomia hoitotarvikkeita myönnetään sairaanhoitajan 
tai lääkärin lähetteellä. 
 
Asiakkaalla on mahdollisuus saada maksutta pitkäaikaissairautensa hoi-
toon tarvitsemiaan hoitotarvikkeita hoitavan lääkärin tai hoitajan suosi-
tuksen perusteella. Saannin ehtona on, että hoitotarvikkeiden ja -väli-
neiden tarpeen arvioidaan olevan pitkäaikainen, yli kolme kuukautta 
kestävä. Tarvikkeita ja välineitä annetaan yleensä kolmen kuukauden 
tarve kerrallaan, ja niitä luovutettaessa arvioidaan aina niiden tarpeelli-
suus ja asianmukaisuus. Jakelua ja käyttöä seurataan yksilökohtaisesti. 
Hoitotarvikkeet ovat maksuttomia. 
 
Avoinna ilman ajanvarausta maanantaisin ja torstaisin klo 12-15 
 
Tilaukset puhelimitse maanantaista torstaihin klo 8-9 sekä hoitotarvike-
jakelun aikana ma ja to klo 12-15  puh. 044 403 2681 
Sijainti: Monipoli, terveyskeskuksen Kaunisjärven puoleinen pääty, 1. krs 
 

 
2.5 KUNTOUTUS JA TERAPIA 

Steniuksenkatu 2, Rauma 
 
Kuntoutuksen tavoitteena on edistää ihmisen toimintakykyä, itsenäistä 
selviytymistä, hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia ja työllisty-
mistä. 
Kuntoutukseen ja terapiapalveluihin kuuluvat: 

 Aivoverenkiertohäiriöpotilaan yhdyshenkilö 

 Fysioterapia 

 Jalkaterapia 

 Kotikuntoutus 

 Puheterapia 
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 Ravitsemusterapia 

 Toimintaterapia 

 Veteraanit 
 
Rauman terveyspalvelut, Lääkinnällinen kuntoutus 
Steniuksenkatu 2, 0-kerros   puh. 02 835 2840 
jos neuvonnassa/ ajanvarauksessa on ruuhkaa, voit jättää takaisinsoitto-
pyynnön. 
 
Apuvälinepalvelut   
Apuvälinepalveluihin kuuluvat apuvälineiden tarpeen arviointi, välinei-
den sovitus, tarvittavat muutostyöt, luovutus omaksi tai käytettäväksi, 
käytön opetus, seuranta sekä välineiden huolto. Apuvälinepalveluilla 
voidaan tukea henkilön itsenäistä selviytymistä hänen omassa työ- ja 
elinympäristössään sekä korjata vammasta tai sairaudesta aiheutuvaa 
toimintakyvyn heikkenemistä. 

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinelainaamosta ilman ajanvarausta 
saat maksutta liikkumista ja päivittäisiä toimintoja helpottavat perus-
apuvälineet, esimerkiksi rollaattori, pyörätuoli, suihkujakkara, erilaiset 
tuet ja kyynärsauvat. Apuvälinearvioita sekä -sovituksia tehdään myös 
ajanvarauksella. 

Lainaamon numero on 02 835 2844. Jos lainaamossa on ruuhkaa, voit 
jättää takaisinsoittopyynnön. 
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2.6 SUUN TERVEYDENHUOLTO 
Suun terveydenhuollon tehtävänä on edistää ja ylläpitää suun alueen 
terveyttä ja tukea omahoitoa, ennaltaehkäistä sairauksia ja huolehtia 
suun sairauksien hoidosta laadukkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. 
 
Yhteydenotot ma-to klo 7.30-16, pe klo 7.30-15 puh. 02 835 2820 
Ajanvarauksessa suun terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi hoidon-
tarpeen ja antaa tarvittaessa vastaanottoajan. 
 
Hammaslääkäripäivystys 
Hammaslääkärin kiirevastaanotolla annetaan ainoastaan välttämätön 
ensiapu potilaille, joilla on suun ja hampaiden alueella äkillistä särkyä, 
turvotusta ja/tai hampaisiin kohdistunut tapaturma. Yhteydenotot kii-
revastaanotoille aina etukäteen puhelimitse soittamalla. 
 
Keskushammashoitola, Steniuksenkatu 2, RAUMA 
ma-to klo 7.30-16, pe klo 7.30-15  puh. 02 835 2820 
 
Satasairaalan yhteispäivystys, Sairaalantie 2, K-rakennus, Pori 
ma-pe klo 15-21, viikonloppuna ja arkipyhinä klo 8-21   puh. 116 117 
 
Turun alueen yhteispäivystys, T-sairaala, Savitehtaankatu 1, Turku 
Ajanvaraus yöaikana klo 21-08  puh. 02 313 8800 
 
 
 



 

 

 

33 

2.7 PÄIHDEKLINIKKA 
Päihdeklinikka, Steniuksenkatu 2 (Vanha puusairaala), 26100 Rauma 
     puh. 044 403 2990 

Aukioloajat ma, ke ja to klo 8-16, ti klo 8-17 ja pe klo 8-15 
ovet suljetaan puolituntia ennen aukioloajan päättymistä 

Yhteydenotot arkisin klo 12-15   puh. 044 403 2990 
sairaanhoitajan päivystysvastaanotto arkisin klo 8-11 

Päihdeklinikan toiminnan tarkoituksena on ehkäistä, vähentää ja hoitaa 
riippuvuusongelmia sekä niihin liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä hait-
toja. Klinikalta saa apua alkoholi-, huume-, lääke- ja peliriippuvuusongel-
miin. Myös omaisasiakkaat voivat tulla asiakkaaksi. Uudet asiakkaat voi-
vat hakeutua ilman ajanvarausta sairaanhoitajan päivystysvastaanotolle 
tai varata ajan puhelimitse. 

Päihdeklinikan palvelut ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksut-
tomia. Päihdeklinikka palvelee kaikenikäisiä raumalaisia asiakkaita. Lä-
hetettä ei tarvita. 

 

2.8 SAIRAALATOIMINTA 
Steniuksenkatu 2, Rauma 
 
Osasto T1 (yleislääketiede)  puh. 044 403 2791 
Osasto T2 (kuntoutus)   puh. 02 835 2710 
Osasto T3     puh.02 835 5820 
 
Osastojen vierailuaika on klo 14-18.30. Vierailu muunakin aikana on 
mahdollista sovittaessa hoitohenkilöstön kanssa.  

https://www.rauma.fi/toimipaikat/paihdeklinikka/
https://www.rauma.fi/toimipaikat/paihdeklinikka/
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2.9 KOTISAIRAALA 

Steniuksen pääterveysasema, Monipoli 1, Steniuksenkatu 2, Rauma  

Kotisairaala tarjoaa sairaalahoitoa potilaan kotona. Kotisairaalassa hoi-
detaan kaikenikäisiä aikuisia potilaita, joiden sairaalahoito on mahdol-
lista toteuttaa potilaan kotona. Kotisairaalahoidon perusteena on lääkä-
rin tai saattohoitopotilaalle hoitajan toteama lääketieteellinen hoidon 
tarve. 

Kotisairaalassa hoidetaan mm. infektiopotilaita ja saattohoitopotilaita. 
Hoito kotona on potilaan sairauden/oireiden seurantaa ja hoitoa erilai-
sin lääketieteen ja hoitotyön keinoin, kuten lääke-, neste- ja haavahoi-
doin. 

Kotisairaalan henkilökunta (lääkäri, sairaanhoitaja) suunnittelevat ja to-
teuttavat yhdessä potilaan/hänen omaistensa kanssa potilaan yksilölli-
sen hoidon. Usein potilas tarvitsee tuekseen ja avukseen omaisensa sel-
vitäkseen päivittäisistä toimista kotisairaalahoidon aikana. Kotisairaalan 
henkilökunnan tehtävänä on olla myös omaisten tukena. Tarvittaessa 
potilaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen voi osallistua myös fy-
sioterapeutti, sosiaalityöntyöntekijä tai sairaalasielunhoitaja. 

Kotisairaalan potilaiden tulee sitoutua omaan hoitoonsa, joten alkoholin 
ja päihteiden käyttö ei saa haitata hoitoa. 

 

Kotisairaalan sairaanhoitaja  klo 8-21   puh. 040 180 9835 
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2.10  SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 
Steniuksenkatu 2, Rauma     
 
Sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa muutoksia elämässä ja ar-
jessa. Sosiaalityöntekijän kanssa sairastunut tai vammautunut voi selvi-
tellä muuttunutta elämäntilannettaan. Tarvittaessa teemme yhteistyötä 
omaisten ja yhteistyötahojen kanssa. 
 
Sosiaalityöntekijältä saa yksilöllistä neuvontaa sosiaaliturvaan, sosiaali-
palveluihin ja jatkohoitoon liittyvissä asioissa sekä muista tukimahdolli-
suuksista. 
Henkilökohtaiseen tapaamiseen tulee varata aika. 
 
Sosiaalityöntekijä, kotisairaala ja palliatiivinen poliklinikka 
             puh. vaihde 02 835 11 
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3 ASIAKKAAN JA POTILAAN OIKEUDET 

3.1 SOSIAALIASIAMIES 
Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain sovelta-
miseen liittyvissä asioissa, avustaa muistutuksen tekemisessä, tiedottaa 
asiakkaan oikeuksista, toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja to-
teuttamiseksi, seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kun-
nassa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle. 
  
Sosiaaliasiamiehen vastaanottopaikka sijaitsee Rauman kaupunginta-
lolla, Kanalinranta 3, kokoushuone 3. Vastaanotolle on hyvä varata aika 
etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse, josta sosiaaliasiamiehen ta-
voittaa myös muina aikoina.  
 
Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:  

Jari Mäkinen 
sosiaaliasiamies 
jari.makinen@satshp.fi 
puh. 044 707 9132 
 
’ 

3.2 POTILASASIAMIES 
Potilasasiamies antaa potilaalle tietoa hänen oikeuksistaan joko puheli-
mitse tai sovitulla tapaamisella. Tarvittaessa hän avustaa potilasta 
muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. 
 
Potilasasiamiehenä toimii Tiina Sianoja, puh. 02 835 5548 
Tavattavissa ennakkoon sovitulla ajanvarauksella. Vastaanotto Rauman 
terveyskeskuksen Monipoli 1, huone 11 keskiviikkoisin klo 8-16  
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4 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAKESKUKSEN PALVELUT 
 

4.1 LIIKUNTANEUVONTA JA -OHJAUS 
Maksutonta liikuntaneuvontaa kaikille raumalaisille. Myös terveysliikun-
taa, esimerkiksi maksuttomia Kunnossa Kaiken Ikää -liikuntaryhmiä.  
 
liikuntasihteeri    puh. 044 793 3266  
liikunnanohjaaja    puh. 040 1809 785 
erityisliikunnanohjaaja   puh. 044 793 3246 
 
 
 

4.2 UIMAHALLI 
Hankkarintie 8, Rauma   puh. 044 793 3572 
 
Uimahallissa on kuntouintiratojen lisäksi mm. varustettu kuntoutusallas, 
kaksi poreallasta, hyppyallas ja lasten allas. Kaupunki ja yhdistykset jär-
jestävät kaikille avoimia vesijuoksuja ja -voimisteluja. 
 
Uimahallin käyttö on maksutonta veteraanille ja hänen kanssaan uima-
halliin tulevalle puolisolle. 
 
 

4.3 SENIORIEN KULTTUURIVIIKKO 
Syksyisin kulttuuripalvelujen tuottama Seniorien kulttuuriviikko tarjoaa 
monipuolisia tilaisuuksia ikäihmisille eri aihepiireihin liittyen. Tilaisuudet 
ovat pääsääntöisesti maksuttomia ja avoimia kaikille kiinnostuneille. Se-
niorien kulttuuriviikon ohjelma julkaistaan syyskuussa kaupungin netti-
sivuilla.  
 
Käsiohjelman voi noutaa  
Palvelupiste Pyyrman   puh. 044 793 5342 
Valtakatu 2 
 

http://www.rauma.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/kulttuuri/senioreiden-kulttuuriviikot/
http://www.rauma.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/kulttuuri/senioreiden-kulttuuriviikot/
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4.4 KANSALAISOPISTO 
Rauman kansalaisopisto 
Lyseokatu 2, 26100 Rauma puh. 044 793 4515, 044 793 4517 
kansalaisopisto@rauma.fi  
 
Lukuvuosittain on tarjolla monipuolinen opinto-ohjelma, jossa erityisesti 
senioreille suunnattu tietotekniikka-, musiikki- ja liikuntakursseja. 
Opinto-ohjelma jaetaan joka kotiin elo- ja joulukuussa. Se on saatavissa 
myös opiston toimistosta ja kirjastoista sekä luettavissa opiston kotisi-
vuilla www.rauma.fi/kansalaisopisto.  
 
 

  

mailto:kansalaisopisto@rauma.fi
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4.5 KIRJASTO 
Rauman kaupungin pääkirjasto  puh. 044 793 4533 
Alfredinkatu 1, Rauma   
 
Lapin kirjasto    puh. 044 387 2191 
Kivisillantie 6, Lappi    
 
Kourujärven kirjasto   puh. 044 793 4542 
Karpalopolku 3, Rauma 
 
Pyynpään kirjasto    puh. 044 793 4544 
Sorkantie 24, Rauma 
 
Kirjastoauto 
Aukioloajat soittamalla    puh. 044 793 4486 
kirjastoauto@rauma.fi   tai kirjaston kotisivuilta  
 
Yleisten kirjastopalvelujen lisäksi esimerkiksi isotekstiset kirjat, selkokir-
jat, äänikirjat ja kirjaston kotipalvelu. 
 
Lisätietoja: 
Kotipalveluvirkailija   puh. 044 793 4486 
 
 
 

 

mailto:kirjastoauto@rauma.fi
https://www.rauma.fi/kirjasto/aukioloajat-ja-kirjastot/kirjastoauto/
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5 VETERAANIT 

 
5.1 KUNTOUTUSHAKEMUKSET 

Lääkinnällinen kuntoutus    puh. 02 835 2850 
 
Kuntoutushakemukset tulee toimittaa Rauman terveyskeskukseen Lää-
kinnällisen kuntoutuksen neuvontaan Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma.  
 
Terveyskeskus myöntää veteraaneille kuntoutusta valtion ja kaupungin 
määrärahojen puitteissa. Veteraanikuntoutus sisältää laitos- ja/tai avo-
kuntoutusta. Avokuntoutukseen voi sisältyä esimerkiksi fysioterapiaa, 
päiväkuntoutusta ja jalkojen hoitoa.  
 
 
 

5.2 VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 
 
Puheenjohtaja Irma Suonpää puh. 050 535 1341 
Sihteeri Kirsti Luotonen  puh. 02 835 2850 
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6. IKÄIHMISTEN NEUVOSTO 
Ikäihmisten neuvosto vaikuttaa aktiivisesti raumalaisia ikäihmisiä koske-
vissa asioissa, mm. kiinnittää huomiota ikääntymiseen, hyvinvointiin 
sekä heidän asemaansa yhteiskunnassa, toimii kanavana aloitteiden 
esittelyissä, ehdotuksissa, kannanotoissa ja lausunnoissa päätöksenteki-
jöille sekä seuraa aktiivisesti iäkkään väestön elinoloihin ja palveluihin 
liittyvää suunnittelua ja kehitystä. 
Neuvostoon kuuluu edustajia eri eläkeläisjärjestöistä ja se kokoontuu 
vähintään neljä kertaa vuodessa. 
 
Ikäihmisten neuvoston kokoonpano v. 2020: 
Puheenjohtaja Leea Hiltunen   puh. 050 402 1892  
Rauman Kristilliset Eläkeläiset ry 
Sihteeri Marja-Liisa Lakaniemi  puh. 044 403 6247  
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalle Leppikorpi 
Vanhuspalvelujen johtaja Tuuli Lindström 
 
Lisäksi neuvostoon kuuluvat edustajat seuraavista yhdistyksistä: 
Eläkeliiton Lapin yhdistys ry 
Eläkeliiton Rauman yhdistys ry 
Lapin Eläkkeensaajat ry 
Rauman Eläkeläiset ry 
Rauman Eläkkeensaajat ry 
Rauman Kansalliset Seniorit ry 
Rauman Kristilliset Eläkeläiset ry 
Rauman Kunnalliset Eläkeläiset ry 
Rauman Rintamaveteraanit ry 
Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry/ Seniorit 
Rauman Seudun Senioriopettajat ry 
Rauman Seudun Sotaveteraanit ry 
Rauman Työkyvyttömyyseläkeläiset ry 
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Tärkeitä puhelinnumeroja: 
Hätäkeskus    112 
 
Lääkärien ja hoitajien vastaanotto 
Keskitetty ajanvaraus   puh 02 835 2400 
ma – to 7.30-17.00, pe ja aattopäivät 7.30-15.00 
 
 
Kiirevastaanotto 
Ma-to klo 7.30-17, Pe klo 7.30-15  
Keskitetty ajanvaraus    puh.02 835 2400 
 
Ma-to klo 17-22, pe klo 15-22 ja la-su klo 7.30-22 
Kiirevastaanotto    puh.02 835 2670 
 
Yöllä klo 22-7.30 
Satasairaalan päivystys    puh.116 117  
  
 
Satasairaala päivystys 
Jos tarvitset hoitoa, jota ei voi siirtää seuraavaan päivään,  
soita päivystysapuun   puh. 116 117 

 
 

Myrkytyskeskus     suora 09 471 977 
vaihde 09 4711 
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Muistiinpanoja: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


