
Ruskatalojen palveluyhdistys ry

 Mukavaa alkanutta kesää! 
Kesä on tullut vauhdilla ja kesän tapahtumat sen myötä. Talvi ja kevät kuluivat täällä 

Palvelutaloissa tehostetun palveluasumisen kilpailuun vastaamalla ja niitä vastauksia 

odotellessa. Ja kannattihan niitä odottaa, koska voitto tuli! Porilaiset ikäihmiset voivat 

edelleen vanheta turvassa, koska palveluita tuotetaan jatkossakin vanhuksen ääntä 

kuunnellen ja tahtoa kunnioittaen.  

Olen äärettömän ylpeä meidän henkilökunnasta, joka edelleen toimii niiden arvojen 

pohjalta, jotka aikanaan yhdistys asukkaiden ja henkilökunnan kesken valitsi työtämme 

ohjaamaan.  Niiden todeksi tekeminen näkyy aidosti, ihan joka päivä, ja siitä meidät 

tunnetaan!  

Tähän kirjeeseen on koottu myös joka kuukaudeksi mukavaa ja mielekästä ohjelmaa 

teille jäsenille. Umpimähkään reissu on saavuttanut suuren suosion ja siksi teemme 

vielä toisen retken elokuulla, ja ihan umpimähkään  

Kannustan teitä yhä uudelleen osallistumaan talojen vapaaehtoistyöhön, niin kuin olen 

aiemminkin tehnyt.  

Voitte olla suoraan yhteydessä vaikka talojen 

harrastetyötekijöihin, ja ilmoittautua 

vapaaehtoisten joukkoon. 

Jokaiselle löytyy varmasti 

mielekästä tekemistä omasta 

tahdosta ja intresseistä käsin! 

Lopuksi Ihanaa kesää kaikille, 

Ollaan kuulolla, 

Hanna-Leena 
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Jäsenistön kesäilta 

Jäsenistön kesäiltaa vietetään Villa 
Ruskassa maanantina 08.07.2019 klo 
17.00. Luvassa makkaranpaistoa ja 
yhteislaulua Ruskapoikien johdolla. 

Syyskokous 

Yhdistyksen syyskokous pidetään     
ke 20.11.2019 klo 17.00 Villa 
Ruskassa (Isosannanpuistokatu 26). 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat. Kahvitarjoilu.  
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RETKET

Ikimuistoinen ruskaretki Suomen kuvankauniiseen syyslappiin! Kesäaika ja syksyinen ruska 
merkitsevät Lapissa uuden kukoistuksen alkua. Kesä avaa luonnonystävälle aivan uuden näkökulman 
karuun, avaran ylhäiseen tunturimaisemaan. Viikon aika retkiä tehdään Kilpisjärvelle, Leville, Sannan 
puotiin ja Muonion keskustaan. 

Majoitus Myllyniemen majat (www.myllyniemi.info). Majoitus on luonnonhelmassa, omassa 
rauhassaan. Myllyniemessä ei ole palveluja! 

Yöpyminen 2 h huoneissa päätalossa ja 4 h rivitalohuoneistoissa.  

Mahdollisuus kimpparuokailuun - 5€/päivä, joka kerätään paikanpäällä. 

HUOM! OMAT LAKANAT JA PYYHKEET MUKAAN! Myllyniemessä on erillinen rantasauna..  

Lähtö: Vanha linja-autoasema klo 06.00 31.08.2019. Ajoaika n. 11 tuntia. 

Sitovat ilmoittautumiset 20.07.2019 mennessä Katjalle p. 627 5187!

RUSKARETKI MUONIOON 
31.08. - 07.09.2019 

275 €

http://www.myllyniemi.info
http://www.myllyniemi.info
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UMPIMÄHKÄÄNRETKI 2. 
TO 22.08.2019 

35 € 

Löytyykö sinulta seikkailumieltä? Lähde mukaan Umpimähkäänretkelle. Hyppäät vain bussiin ja katsot, 
mitä päivä tuo tullessaan. Tämän helpompaa ei retkeily voi olla. Itse ei tarvitse tehdä mitään 
suunnitelmia. Retki tarjoaa mukavaa matkaseuraa, kauniita maisemia, mielenkiintoisia kohteita, vatsan 
täytettä ja aina voi myös jäädä jotain mukaan matkan varrelta. Pukeutuminen sään mukaan ja hyvät 
kengät jalkaan. Ja ei muuta kuin menoksi. Paluu Poriin n. klo 18.  

Lähtö: Ruskakoti klo 8.00, Pohjoispuisto klo 8.20 ja Tikkulan ABC klo 8.20. Paluu n. Klo 18.00. 

Sitovat ilmoittautumiset 01.08.2019 mennessä Katjalle p. 627 5187!

TEATTERIMATKA TAMPEREELLE 
LA 05.10.2019 

55 € 

Tampereen työväen teatteri esittää näytelmän Yhtä Matkaa.  

Vanha nainen (Seela Sella) ja keski-ikäinen mies (Puntti Valtonen) kohtaavat junassa. Toinen on 
matkalla häihin, toinen hautajaisiin. Toinen haluaa keskustella, toinen on torjuva. Pitkän matkan 
mittaan ennakkoluulot haihtuvat ja vastarinta murenee. Kahden ihmisen elämäntragediat purkautuvat 
tarinoiksi, joiden kautta toisilleen vieraat matkakumppanit löytävät tien ennakkoluulojensa ryteikön 
läpi. 

Lisää näytelmästä osoitteessa www.ttt-teatteri.fi 

Matkan hintaan sis. lippu, kuljetukset ja suolainen eväs! 

Rooleissa: Seela Sella, Puntti Valtonen, Safka Pekkonen 

Lähtö: Ruskakoti klo 10.40, Pohjoispuisto klo 10.50 ja Tikkulan ABC klo 11.00.  

Sitovat ilmoittautumiset 03.09.2019 mennessä Katjalle p. 627 5187!

LAIVARISTEILY VIKING GRACE 
01.10. - 02.10.2019 

79 € 

Tervetuloa Itämeren upeimmalle, vihreitä arvoja kunniottavalle ja hiljaisimmalle laivalle! Matka on 
täynnä shoppailua, herkuttelua ja huvittelua. 

Matkan hinta sis. Majoituksen 2h hyteissä,  kuljetuksen, ja aamiais- sekä lounasbuffeen.  

Lähtö: 01.10.2019 Tikkulan ABC klo 17.30.  

Sitovat ilmoittautumiset 25.08.2019 mennessä Katjalle p. 627 5187!

http://www.ttt-teatteri.fi
http://www.ttt-teatteri.fi


Ruskatalojen palveluyhdistys ry

Jäsenkirje 2/2019 �4

Ruskatalojen syystalkoot pidetään ma 07.10.2019 Ruskakoti, 
ti 08.10.2019 Ruskahovi ja to 10.10.2019 Ruskalinna. Päivä aloitetaan klo 9.00 aamukahvilla siinä 
talossa missä talkoot ovat. Talkoolaisille tarjotaan myös lounas.  
Tervetuloa mukaan! 

Suosittu tuolijumppa jatkuu keskiviikkoisin 04.09.2019 klo 12.00-13.00. Tuolijumpan vetäjänä 
toimii Eira Ruotsalainen. Tervetuloa! 

Jäsenistön jäseniltaa vietetään Villa Ruskassa  
Ke 16.10.2019 klo 18.00 alkaen. Paikalla on Geriatri ja illalla keskustellaan myös palveluasumisesta. 

Jässenistön joulujuhla vietetään Villa Ruskassa  
La 23.11.2019 klo 16.00 alkaen.

MUUT TAPAHTUMAT

Katja Kuusisto (jäsen- ja retkiasiat) p. 627 5187 katja.kuusisto@ruskatalot.fi  
  Hanna-Leena p. 627 5180 hanna-leena.ojalainen@ruskatalot.fi 
   

Ruskatalojen palveluyhdistys ry:n uudistuneet kotisivut osoitteessa: www.ruskatalot.fi 

ILOISTA JA  

AURINKOISTA KESÄÄ !

Retkien peruutusehto 

Jos peruuttaa matkan sitovan ilmoittautumispäivän jälkeen 
peruutusmaksu on peruuttamisesta aiheutuneiden kustannusten 
mukainen vähintään 15 €. Tarkista matkavakuutuksesi 
korvausehdot matkan peruuttamistilanteessa. Ennen sitovaa 
ilmoittautumispäivää perutuista retkistä ei tule kustannuksia. 
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