
Ruskatalojen palveluyhdistys ry

Tammikuinen, vaan ei talvinen tervehdys! 

Sade piiskaa ikkunaa eikä lumesta ole tietoakaan. Toista se on Suomen Lapissa. 
Ennätykselliset kinokset ja paukkuvat pakkaset. Jo vain on suuri Suomen maa. 
  
Samaa on vanhuspalveluissakin. Suuri on Suomi ja kovin ovat erilaisia palvelut, 
palveluntuottajat ja niiden tarvitsijat Suomen maan sisällä. On ikävä huomata, että 
vastakkainasettelua tapahtuu enenevissä määrin, kun vain niukkuutta tuntuu olevan 
kuntataloudessa jaettavana. Ei ole tarpeen asettaa lapsia ja nuoria tai 
mielenterveysongelman tai muun tuen tarpeessa olevia ihmisiä vastakkain ikääntyvän 
Suomen palveluntarvetta pohdittaessa. 

Arvokas vanhuus ja turvallinen vanheneminen on yhtä tärkeä asia, kun on turvallinen 
lapsuus ja nuoruuskin. Eikä niiden pitäisi edes olla mikään yhteiskunnallinen tavoite, vaan 
perusoikeus meille suomalaisille, täällä syntyneille, tänne muualta muuttaneille ja täällä 
oleville, ihan meille kaikille.  

Tämä jäsenkirje, kiertokirjeemme teille, on myös 
uudistunut niin ulkoasultaan kuin sisällöltäänkin. 
Olemme koonneet runsaasti tapahtumaa tulevaan 
kevääseen ja kesään. Lisäksi laitamme jo tiedoksi 
seuraavan kirjeen retkiä ja tapahtumia, jotka ovat 
hyvä jo allakoida, mutta ilmoittautuminen niihin 
on vasta kesäkirjeen ilmestymisen jälkeen. Ja 
muistakaa ilmoittautuessa huomioida 
peruutusehdot ja sitova ilmoittautumispäivä. 
Toivon näkeväni teitä ennen kaikkea Villan 
vapaaehtoistyön- rekry iltapäivässä,  
tilaa ja tarvetta on!.  

No, niin se vain on, että 
aika juoksee eteenpäin, ja 
kohta jo grillaillaan 
makkaraa Villan kesäillassa 
ja laulellaan suvi säässä, 
siihen saakka; oikein 
mukavaa tätä vuotta! 

Ollaan kuulolla, 
Hanna-Leena  
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Hallitus 

Yhdistyksemme puheenjohtajana 
vuonna 2020 jatkaa Esa Yli-Kesti. 
Hallituksessa vuonna 2020 jatkavat 
Antti Laakso, Jussi Konttinen ja 
Sonja Muukkonen. 

Erovuoroisista jäsenistä 
hallitukseen valittiin vuosille 
2020-2021 Arja Sjöblom ja Pirjo 
Varpela sekä uutena jäsenenä 
Kaarina Pyydönniemi. 
Varapuheenjohtajaksi valittiin Sonja 
Muukkonen. 

Kevätkokous 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään 
ke 29.4.20 klo 17 Villa Ruskassa 
(Isosannanpuistokatu 26). 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat. Kahvitarjoilu. 

JÄSENKIRJE 1/2020
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RETKET
UMPIMÄHKÄÄNRETKI 

TI 12.5.2020  
33 € 

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: Pormestarinluodon liikekeskus (Alahangantie 1) klo 8.00, Pohjoispuisto 6 klo 8.10 ja Tikkulan 
ABC klo 8.20.  

Sitovat ilmoittautumiset 15.4.2020 mennessä Katjalle p. 02 627 5187!

Tarinan päähenkilö tajuaa, että on koko 
elämänsä kaivannut nuoruudenrakastettuaan. 
Hän päättää etsiä Marja-Leenan käsiinsä ja niin 
alkaa seikkailu halki kesäisen Suomen. 

Mikko Kivisen ja Otto Kanervan kirjoittaman 
näytelmän punaisena lankana toimivat Gösta 
Sundqvistin laululliset tarinat. 
Huippumuusikoista koostuvan livebändin 
säestämän esityksen rooleissa nähdään jälleen 
erinomaisesti laulava, loistava näyttelijäkaarti! 
Tarinan päähenkilöä esittää Janne Raudaskoski. 
Muissa rooleissa nähdään Erika Vikman, Saara 
Lehtonen, Ilkka Merivaara ja Jani Koskinen. 
.  
Esitys alkaa klo 18.00. Matkan hinta sis. lipun ja 
kuljetuksen.  

Lähtö: Pormestarinluodon liikekeskus 
(Alahangantie 1) klo 16.10, 
Pohjoispuisto 6 klo 16.20 ja  
Tikkulan ABC klo 16.30. 

Sitovat ilmoittautumiset 15.5.2020 mennessä 
Katjalle p. 02 627 5187!

RAUMAN KESÄTEATTERI 
TI 23.6.2020 

45 €
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WE WILL ROCK YOU -MUSIKAALI 
LA 25.04.2020 

119€

Nyt on mahdollisuus nähdä yksi maailman rakastetuimmista ja menestyneimmistä musikaaleista We 
Will Rock You suomenkielisenä esityksenä Helsingin Messukeskuksen Amfi-teatterissa. Musikaali 
pohjautuu Queenin musiikkiin.  

Mukaansa tempaavan musikaalin päärooleissa nähdään Saara Aalto, Laura Voutilainen, Jussu 
Pöyhönen, Mikael Saari, Matti Leino, Jennie Storbacka ja Lauri Mikkola.  
Queenin kappaleet sovittaa Suomeksi Mariska ja musikaalin ohjaa Maria Sid. Näyttävän puvustuksen 
suunnittelee muotisuunnittelija Teemu Muurimäki.  

We Will Rock You -musikaalin valloittava tarina sijoittuu tulevaisuuteen, jossa maapallo on ilkeän Killer 
Queenin (Laura Voutilainen) hallinnassa. Yksinvaltias on kieltänyt live-musiikin esittämisen ja mikä 
pahinta, rock-musiikki on kadonnut kokonaan! GaGa-sukupolvi kuuntelee lamaantuneena samaa 
musiikkia, katsoo samoja elokuvia, käyttää samanlaisia vaatteita ja ajattelee täysin samalla 
tavalla.Joukossa on kuitenkin muutamia, jotka eivät halua sulautua massaan. Valtavirtaa vastaan 
urheasti uivat Galileo (Mikael Saari) ja Scaramouche (Saara Aalto) taistelevat vapaan ajattelun sekä 
muodin ja erityisesti vapaan musiikin puolesta.  

We Will Rock You on hersyvällä huumorilla kuorrutettu vauhdikas musikaali kaipuusta elää täysillä. 

Musikaalissa kuullaan legendaarisen rock-yhtye Queenin suosituimpia kappaleita, kuten I Want to 
Break Free, Under Pressure, Bohemian Rhapsody ja Another One Bites the Dust – suomeksi 
sovitettuina. 

Näytös alkaa klo 14.00. Matkan hinta sis. lipun ja kuljetuksen.  

Lähtö: Pormestarinluodon liikekeskus (Alahangantie 1) klo 8.15, Pohjoispuisto 6 klo 8.25 ja Tikkulan 
ABC klo 8.35. Pysähdytään meno/paluu matkalla Forssan Autokeitaalla jossa voi ruokailla 
omakustanteisesti.  

Sitovat ilmoittautumiset 10.3.2020 mennessä Katjalle p. 02 627 5187! 

MUUTAMIA PAIKKOJA JÄLJELLÄ!

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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Jäsentyöryhmä 

Esa Yli-Kesti, Arja Sjöblom, Pertti Tikka, Seija 
Wahlman, Tellervo Nylund, Leena Ojalainen, 
Mikko Poretie, Ari Kurppa ja Koivunen Tuula. 

Tulossa olevia retkiä:  

• Ruskaretki 2020 Luostolle 5. - 12.9.2020 (la - la), hinta 345 €/hlö.  
• Retki Viipuriin viikolla 38. 
• Päiväretki Karviaan heinä-elokuun vaihteessa. 

Vapaaehtoisten rekrypäivä Villa Ruskassa! Tule kuulemaan Villa Ruskaan miten voit olla mukana 
rakentamassa vanhusten hyvää arkea omien voimavarojesi ja kiinnostuksesi mukaan. 
Haemme Ruskataloihin vanhustyönvapaaehtoisia. Rekrytointi tilaisuus on Villa Ruskassa  
ti 24.3.2020 kello 13.00 - 16.00. Kahvitarjoilu! 

Jäsenistön kesäiltaa vietetään ke 1.7.2020 klo 17.00 alkaen Villa Ruskassa (Isosannanpuistokatu 26). 
Ohjelmassa on yhteislaulua, makkaran grillausta ja mukavaa yhdessäoloa. Musiikista vastaa Tarmo 
Peltomaa. Tervetuloa! 

Perinteiset Ruskatalojen kevättalkoot pidetään Ruskakodissa ma 4.5.2020, Ruskahovissa ti 5.5.2020 
ja Ruskalinnassa to 7.5.2020. Päivä aloitetaan klo 9.00 aamukahvilla siinä talossa missä talkoot ovat. 
Talkoolaisille tarjotaan myös lounas. Tervetuloa mukaan! 

Tuolijumppa jatkuu kevätkauden Villa Ruskassa keskiviikkoisin klo 12.00 - 13.00 aina 27.5.2020 asti.

TULOSSA OLEVIA RETKIÄ & MUITA TAPAHTUMIA

Katja Kuusisto (jäsen- ja retkiasiat) p. (02) 627 5187 katja.kuusisto@ruskatalot.fi  
  Hanna-Leena p. (02) 627 5180 hanna-leena.ojalainen@ruskatalot.fi 
   

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

HYVÄÄ KEVÄÄN  ODOTUSTA!
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