
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Tietoa, apua ja ideoita kotona pärjäämiseen ja omatoimiseen elämään  

– Palvelutorilta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Mistä löytäisin ikkunoille pesijän? 

 Olen yksinäinen. 

 Miten teen varauksen hammaslääkärille? 

 Haluaisin uuden harrastuksen. 

 Mitenköhän tämä lomake kuuluisi täyttää? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERRO KYSYMYKSESI – PALVELUTORI AUTTAA 

Rauman Palvelutori 
Steniuksenkatu 4 (Kaunisjärven vanhainkodin aula) 

26100 Rauma 
Puh. 044 021 2044 

palvelutori@rauma.fi 
www.raumanpalvelutori.fi 

Avoinna ma klo  9 – 12, ti klo 9 -12 ja 13 – 16, ke – pe klo 9 – 12 
 

 

Olemme myös facebookissa! 

 

 

 

 



Rauman Palvelutori on raumalaisille, kotonaan asuville ikäihmisille ja heidän läheisil-
leen tarkoitettu neuvonta- ja palvelupiste. Sen tavoitteena on tukea ikääntyvien 
raumalaisten kotona asumista ja itsenäistä arjessa selviytymistä. Palvelu on maksu-
tonta.  
 
Olipa mielessäsi mitä vain, voit kysyä neuvoa ja ohjausta Palvelutorilta. Palveluneu-
voja vastaa kysymyksiisi ja auttaa arkeen liittyvissä ongelmissa. Palvelutorilta saat 
ohjeita, esitteitä sekä ohjausta turvallisten maksullisten palveluiden ja palvelutarjo-
ajien pariin.  
 
Tarvitsitpa sitten siivousapua tai rakennusmiestä, uusia ystäviä tai harrastuksen, 
apua kaupungin palveluiden käyttämiseen tai varauksen tekemiseen, Palvelutorin 
palveluneuvoja hakee ratkaisuja kysymyksiisi sinun kanssasi toiveesi ja tavoitteesi 
huomioiden. 
 



PALVELUISTA APUA ARKEEN 

Yksi Rauman Palvelutorin perusajatuksista on yhdistää erilaisia palveluita tarvitsevat 

ikäihmiset ja heidän tarpeisiinsa sopivat, maksullisia palveluita tarjoavat yritykset. 

 

Palvelutorin yhteistyökumppaneina on eri alojen yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet 

noudattamaan Palvelutori pelisääntöjä. Yhteistyösopimuksen avulla pyritään teke-

mään palveluiden hankkimisesta mahdollisimman helppoa ja turvallista. 

Palvelutorin tarkasti valitsemat, luotettavat palvelutarjoajat löytyvät Palvelutorin 

kotisivuilta. Sivustolta löytyy monia eri alan yrityksiä, heidän hintojaan ja yhteistieto-

jaan. Heidän palveluitaan voi tilata itsenäisesti tai yhdessä Palvelutorin palveluneu-

vojan kanssa. Palvelutorin palveluneuvojan puoleen voi kääntyä kaikissa palveluiden 

hankintaan liittyvissä kysymyksissä. 

 

 

Kysy lisää tai katso eri alojen yrittäjiä kotisivuiltamme www.raumanpalvelutori.fi  

 Muistathan, että palveluiden maksamisessa voi hyödyntää kotitalousvähen-

nystä, jos työ kuuluu sen piiriin. 

 Tietyissä tapauksissa esimerkiksi kotisiivousta voi hankkia arvolisäverotto-

masti. 

 

 

 

Tervetuloa kysymään lisää! 

http://www.raumanpalvelutori.fi/


YHDISTYSTEN TOIMINNASTA ILOA, APUA JA YSTÄVIÄ 
 
Raumalla toimii useita yhdistyksiä, jotka tuottavat erilaisia palveluita ja vapaaehtois-

toimintaa (esim. vertaistuki, osallisuuden tukeminen, tukihenkilöt eri sairauksiin, 

sosiaaliset yhteistoiminnat). Yhdistykset tuottavat monenlaista toimintaa sekä jäse-

nilleen, että myös muille kiinnostuneille. Rauman Palvelutorin kautta pääset tutus-

tumaan yhdistysten toimintaan ja palveluihin. 

 

 

Kaipaatko uutta harrastusta, vertaistukea, tietoa eri sairauksista, ulkoiluseuraa tai 

esimerkiksi ystävää, jonka kanssa jutella? Kerro toiveistasi ja tarpeistasi meille, niin 

etsitään yhdessä Sinulle sopivat ratkaisut. Eri yhdistysten toimintoihin pääsee tutus-

tumaan myös itsenäisesti tai omaisen kanssa www.raumanpalvelutori.fi  

 
 
HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ AVOIN JA MAKSUTON TOIMINTA 
 
Palvelutori järjestää vapaaehtoisten ja raumalaisten ikäihmisten kanssa yhteisöllistä 
yhdessä tekemistä. Toiminta suunnitellaan yhdessä, jolloin se on kaikille mielekästä. 
”Kyläluuta” Tanja Hakulinen tuo uusia toimintamahdollisuuksia ikäihmisille asukas-
toiminnan avulla. ”Kyläluuta” innostaa ja auttaa asukastoimintaa alulle ja toimii jat-
kossa sen tukena.  Asukastoimintaa järjestetään eri puolilla Raumaa, lähelle ikäih-
mistä. Tavoitteena on, että asukastoiminta jatkuu itseohjautuvasti vapaaehtoisvoi-
min. Kysy lisää Tanjalta puh. 044 403 6332. 
 
 
 

 
 
 

http://www.raumanpalvelutori.fi/


 
TAHTOISITKO SINÄ AUTTAA? 
 
Kiinnostaisiko toisen ihmisen auttaminen Sinua? Oletko nuori, joka suunnittelee 

uraa hoiva-alalla? 

Oletko juuri eläkkeelle jäänyt aktiivinen aikuinen? Tai olisiko Sinulla muuten ylimää-

räistä aikaa, jota voisit antaa raumalaisen kotona asuvan ikäihmisen hyväksi? 

Jos olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena, ota yhteyttä Rauman Palvelutoriin, 

niin keskustellaan asiasta. Palkkiona vapaaehtoistyöstä saat hyvän mielen muiden 

auttamisesta, elämääsi rikastuttavia sosiaalisia kohtaamisia ja lisää merkitystä elä-

mälle. Vapaaehtoistyöntekijät perehdytetään työhön ja samalla he sitoutuvat tiet-

tyihin periaatteisiin, esim. salassapito, puolueettomuus ja luotettavuus. 

Voit ilmoittaa kiinnostuksesi myös sivulla www.vapaaehtoistyo.fi/rauma , kohdassa 

rekisteröidy vapaaehtoistyöntekijäksi. 

 

 
 

http://www.vapaaehtoistyo.fi/rauma


 

 

 

 

 

 

TARVITSETKO APUA? 

Palvelutorin kautta voit saada vapaaehtoisen ystävän esimerkiksi ulkoilukaveriksi tai 

seuraksi teatteriin. Vai kaipaatko apua älypuhelimen tai tabletin käytössä? Kerro toi-

veesi ja tarpeesi meille, niin mietitään asiaa yhdessä.  

Palvelutorin kautta voit pyytää koulutettua vapaaehtoista kultturkambraattia seu-

raksesi ja avuksesi erilaisiin kulttuuririentoihin. Kultturkambraattin apu on sinulle 

maksutonta. Asiakas maksaa kuitenkin mahdollisen oman pääsylippunsa ja kulkemi-

sesta muodostuvat kulut. Kulttuurikaveritoiminnassa ikäihminen on mukana omalla 

vastuullaan.  

Atk-apua ikäihmisille järjestetään säännöllisesti eripuolilla kaupunkia. Ohjauspaikois-

ta ja –ajoista voi kysyä lisää Palvelutorilta. 



RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUITA KOTONA ASUVILLE IKÄIHMISILLE 

Arkipäivisin ikäihmisille virikkeellistä päivätoimintaa eri puolilla kaupunkia. Lisätieto-

ja palveluvastaavalta, puh. 040 180 9806. 

 

 Palveluohjaus ja neuvonta Ohjausta ja neuvontaa ikääntymiseen liittyvissä 

käytännön asioissa, kuten hyvinvointia edistävistä ja kotona asumista tukevis-

ta palveluista, asumisvaihtoehdoista, apuvälineistä, taloudellisista etuuksista, 

sekä virkistys- ja harrastusmahdollisuuksista.  Tarvittaessa voidaan sopia aika 

palvelutarpeen arviointiin ja kotikäyntiin. 

Neuvontapuhelin arkisin puh. 040 833 0802 

 Avointa ryhmätoimintaa ikäihmisille, Handvärkkär, avoin käsityö- ja seuruste-

luryhmä maanantaisin klo 10 – 12 , Sinisaari, Siikapolku 3 A1 

 

 Entisten nuorten  kerho, itsenäisesti kokoontuva ryhmä, johon jokainen enti-

nen nuori on tervetullut. Tiistaisin klo 9.00 – 13.15, Kaunisjärven vanhainkodin 

askartelutila, Steniuksenkatu 4 

 

 Touhulan kamari avoinna kaikille ikäihmisille seurustelun ja kahvin merkeissä 

torstaisinklo 12 -16, Koilahdentie 272, Monnanummi 

 

 Kaunisjärven vanhainkodilla toimii Avoin päivätoiminta, Plakkar, joka tarjoaa 

lyhytaikaista 1-3 tunnin huolenpitoa omaishoitajan äkillisiin tarpeisiin torstai-

sin. Ei edellytä virallista omaishoitajuutta. Toiminta on maksutonta. Lisätietoja 

puh. 040 180 9806. 

 

 Rauman vanhuspalvelut tarjoaa ikäihmisille mahdollisuuden sairaanhoitajan 

antamaan hyvinvointineuvontaan ja terveystapaamisiin Palvelutorilla. Palve-

lu on maksutonta. Sairaanhoitaja on tavattavissa Palvelutorilla yleensä joka kk 

1. keskiviikko klo 9.30–11.30 puh. 044 707 2401. 

 

 Rauman kaupungin vanhuspalvelut tarjoaa ikäihmisille hyvinvointineuvontaa 

ja terveystapaamisia, ikäkausitarkastuksia. Niiden tarkoituksena on tukea 



ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia sekä tunnistaa mahdollisia terveyden 

riskitekijöitä sekä kartoittaa mahdollista palveluntarvetta. 

 

Neuvontapalveluihin liittyvä Hyvinvointikysely lähetetään kyseisenä vuonna 

75 -vuotta täyttäneille raumalaisille, jotka eivät vielä ole vielä palveluiden pii-

rissä. Kyselyn vastausten perusteella heidät kutsutaan tarvittaessa terveysta-

paamiseen. Lisätietoja puh. 044 707 2401. 

 

 Hyvinvointia edistävät kotikäynnit kohdentuvat kyseisenä vuonna 80 vuotta 

täyttäville raumalaisille, jotka eivät ole säännöllisen kotihoidon palvelujen pii-

rissä tai pysyvästi laitoshoidossa. Ikäryhmälle lähetetään terveyteen ja toimin-

takykyyn liittyvä hyvinvointikysely, jonka vastausten perusteella tarjotaan tar-

vittaessa kotikäyntiä. Lisätietoja puh. 044 403 6271. 

 

 Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoi-

don ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle 

läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tukeen sisältyy aina rahana suoritetta-

va hoitopalkkio, jonka asiakkaat voivat halutessaan kuitenkin vaihtaa koko-

naan tai osittain palveluihin palvelusetelillä. Lisätietoja omaishoidon palvelu-

vastaavilta: 

pohjoinen alue puh. 044 793 3366  

eteläinen alue puh. 040 172 9525 

 

 Raumalla toteutetaan myös Ystäväpiiritoimintaa, joka on iäkkäille suunnattua 

ryhmätoimintaa yksinäisyyden tunteen lieventämiseksi. Ryhmä kokoontuu 12 

kertaa kolmen kuukauden ajan. Lisätietoja puh. 050 572 5255. 

 

 Lyhytaikaishoitoa järjestetään Ikäkeskukseen kuuluvassa Intervalliyksikössä, 

joka sijaitsee Kaunisjärven vanhainkodin tiloissa sekä Sinisaaren palvelukes-

kuksen Kotikaaressa. Lyhytaikaiseen hoitoon on mahdollisuus silloin, kun asia-

kas tarvitsee kuntouttavaa hoitoa, toimintakyvyn arviointia tai jos hoitava 

omainen tarvitsee lepoa ja virkistystä. 

Lisätietoja palveluvastaavalta puh. 040 188 067 



 Palveluliikenne on tarkoitettu parantamaan ikääntyneiden ja liikuntaesteisten 

henkilöiden kulkumahdollisuuksia. Palvelubussi ajaa lähinnä kaupungin kes-

kustan alueella kutsusta ovelta ovelle -periaatteella. Tilaukset ja lisätiedot 

puh. 050 382 2005. 

 

Tarkemmat tiedot ja reittialueet: puh. 040 557 3710. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lisätietoja myös kaupungin palveluista saat Palvelutorilta! 

 

 

Seuraa Palvelutorin tapahtumia Länsi Suomen Menolistalta! 



PALVELUTORI AUTTAA 

 

 kun tarvitset ohjausta tai neuvontaa arkeen liittyvissä asioissa ja asioinnissa 

 kun tarvitset apua palvelujen löytämiseen kotona pärjäämisen tueksi 

 kun haluat ostaa kotiin palveluita, muttet tiedä kenen puoleen kääntyisit ja 

mihin yrityksiin voit luottaa 

 kun etsit ystävää tai harrastuksia 

 kun tarvitset ohjausta erilaisten sähköisten palveluiden käytössä 

 

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT PALVELUTORILLE! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2019 


