
Ruskatalojen palveluyhdistys ry

Talvinen tervehdys 
Pakkanen paukkuu ja lumi pöllyää, mutta niin se talvella pitää ollakin. Lämmitellään 
sitten taas kesällä ja muistellaan nyt niitä hikisiä päiviä heinäkuulta, niin kyllä täällä 
tarkenee. Kumman nopeaa tämä aika vaan kulkee eteenpäin, kun uusi heinäkuu on jo 
lähempänä kuin se eletty. Täällä työn tuoksinassa keskeinen tehtävä nyt tammikuussa 
2019, on osallistua Porin perusturvan järjestämään vanhusten tehostetun palvelu-
asumisen kilpailutukseen ja sitä kautta olla edelleen vaikuttamassa siihen, että 
vanhustyössä toimitaan vanhuksen ääntä kuunnellen ja tahtoa kunnioittaen.  

Itselläni on ollut ilo jo vuosia seurata vanhustyötä ja sen kehittymistä 
valtakunnantasolla, Vanhus- ja lähimmäispalvelunliiton (Valli ry) liittohallituksessa, ja 
nyt tämän vuoden alusta myös Ikäinstituutin säätiön hallituksessa.  Tärkeää on, että 
meillä Suomessa tehdään tiivistä ja avointa yhteistyötä eri vanhusalan 
järjestötoimijoiden kesken. Tärkeää on myös, että vanhusalan keskusjärjestöt Suomessa 
(Vanhustyön keskusliitto ry     Valli ry) tekevät vaikuttavaa yhteistyötä paremman 
vanhuuden puolesta, se kun toivottavasti meitä kaikkia jossain vaiheessa odottaa! 

Nyt ja taas ja uudestaan haluan teitä kaikkia 
jäseniä kannustaa osallistumaan 
vapaaehtoistyöhön tänne Ruskataloihin. Ei 
tarvitse olla erityistaitoja rumpujen soittoon tai 
nuoralla tanssimiseen, ne opitte kyllä täällä 
paikanpäällä.     Eli kaikki vapaaehtoistyö on yhtä 
tärkeää ja arvokasta. Se lähtee vapaaehtoisen 
omasta halusta osallistua haluamallaan tavalla 
palvelutalon arkeen. Vapaaehtoisten rinki pyörii 
läpi vuoden, mutta lisää väkeä kaivataan. Jos ja 
kun kiinnostuit osallistumaan, ole yhteydessä 
Ruskataloihin! 

Lopuksi toivottelen kaikille 
mukavaa tätä vuotta, 
ottakaahan osaa retkille, joita 
jäsentyöryhmä tähän 
kirjeeseen on kerännyt. 

Ollaan kuulolla, 

Terkuin Hanna-Leena 
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Hallitus 

Yhdistyksemme puheenjohtajana 
vuosina 2019 - 2020 jatkaa Esa Yli-
Kesti. Hallituksessa vuonna 2019 
jatkavat Roy Kanerva, Arja Sjöblom 
ja Pirjo Varpela.  

Erovuoroisista jäsenistä 
hallitukseen valittiin vuosille 2019 – 
2020 Antti Laakso ja Sonja 
Muukkonen sekä uutena jäsenenä 
Jussi Konttinen. Varapuheen-
johtajaksi valittiin Roy Kanerva. 

Kevätkokous 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään     
to 25.4.2019 klo 17.00 Villa Ruskassa 
(Isosannanpuistokatu 26). 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat. Kahvitarjoilu.  

JÄSENKIRJE 1/2019



Ruskatalojen palveluyhdistys ry

Jäsenkirje 1/2019 �2

RETKET

TEATTERIMATKA TAMPEREELLE  
LA 23.3.2019 

75 € 

Lähde mukaan katsomaan Tampereen Teatteriin näytelmää ”PAKOLAISET”. Näytelmä perustuu 
Johannes Linnankosken romaaniin ja käsittelee armon ja anteeksiannon testamenttia. Mikko Roihan 
dramatisoima ja ohjaama esitys on kevään 2019 ehdoton tapaus.  

Leskimies Uutela (Heikki Kinnunen) nai Keskitalon (Esko Roine) tyttären tietämättä, millaista 
salaisuutta morsian kantaa. Pakolaiset on kertomus hämäläisistä talonpojista, jotka pakenevat 
vanhuutensa kynnyksellä Savoon. Veisuun, tanssin ja kipeän kuvan esitys sulkee sisäänsä niin 
suomalaisten useat heimot kuin talonpojan päättymättömän matkanteonkin.  

Näytös alkaa klo 14.30. Ennen näytöstä klo 13.00 syödään lounas teatterissa. Lounas sisältää; 
rosmariiniperunaa, pippuri-smetanahärkää, viher- ja raastesalaattia, leipälajitelma, kahvi/tee sekä 
suklaamakeinen. Matkan hinta sis. lipun, ruokailun ja kuljetuksen.  

Lähtö: Ruskakoti klo 11.00, Pohjoispuisto 6 klo 11.10 ja Tikkulan ABC klo 11.20.  

Sitovat ilmoittautumiset 20.2.19 mennessä Katjalle p. 627 5187!

UMPIMÄHKÄÄNRETKI 
TO 6.6.2019 

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 8.40, Pohjoispuisto 6 klo 8.50 ja Tikkulan ABC klo 9.00.  

Sitovat ilmoittautumiset 16.5.19 mennessä Katjalle p. 627 5187!
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Romanttinen musiikkikomedia Juha Tapion hittien kuljettama ”KAKSI PUUTA” on hersyvän hauska 
tarina rakkaudesta, intohimosta ja … jääräpäisyydestä. Vaikka ennen olikin kaikki paremmin, niin voiko 
muutos joskus kuitenkin olla hyväksi? Kahden täysin erilaisen maailman kohdatessa ristiriidoilta ei 
voida välttyä, mutta kenties omien näkökulmien avartaminen voi tuottaa myös jotain hyvää ja 
yllättävää.  

Vauhdikasta menoa säestää ja rytmittää Antti Vauramon loistava 
livebändi ja upeat musiikkinumerot tempaavat yleisön takuulla 
mukaansa.  

Rooleissa ovat Ria Kataja, Mikko Töyssy, Otto Kanerva,  
Hanna Vahtikari ja Veera Tapanainen.  

HUOM! KAKSI PUUTA – musiikkikomedia ei kerro Juha Tapiosta,  
vaan se on itsenäisesti kirjoitettu humoristinen tarina.  
Juha Tapio ei myöskään itse esiinny näytelmässä.  

Esitys alkaa klo 18.00. Matkan hinta sis. lipun ja kuljetuksen.  

Lähtö: Ruskakoti klo 16.10, Pohjoispuisto 6 klo 16.20 ja  
Tikkulan ABC klo 16.30. 

Sitovat ilmoittautumiset 22.5.19 mennessä Katjalle p. 627 5187!

RAUMAN KESÄTEATTERI 
TI 25.6.2019 

42 €

KUNINKAALLINEN FINAALI 
LA 13.7.2019 

75 € 

Tangolaulukilpailu huipentuu klo 19 – 21.30 Kuninkaalliseen Finaaliin, jossa Finaalin karsinnasta 
yleisön valitsemista kolmesta mies- ja kolmesta naisfinalistista valitaan vuoden 2019  
Tangokuningas ja Tangokuningatar.  

Valinnan tekee viihteen ammattilaisista koostuva tuomaristo puheenjohtaja Martti Haapamäen 
johdolla. Konsertin musiikista vastaa juhlavuoden kunniaksi yli 50-henkinen orkesteri, jonka 
muodostaa sinfoniaorkesteri CMT – Collegium Musicum Turku sekä Taisto Lunkan Tango-orkesteri. 
Orkesterikokonaisuuden kapellimerstarina toimii Satu Simola.  

Menomatkalla n. klo 16.30 ruokailemme noutopöydästä Jalasjärven Juustoportilla. Matkan hinta sis. 
kuljetuksen, lipun ja ruokailun.  

Lähtö: Ruskakoti klo 14.20, Pohjoispuisto 6 klo 14.30 ja Tikkulan ABC klo 14.40.  

Sitovat ilmoittautumiset 11.6.19 mennessä Katjalle p. 627 5187!
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Ruskatalojen kevättalkoot pidetään ma 13.5.19 Ruskakoti + Villa Ruska, 
ti 14.5.19 Ruskahovi ja to 16.5.19 Ruskalinna. Päivä aloitetaan klo 9.00 aamukahvilla siinä talossa 
missä talkoot ovat. Talkoolaisille tarjotaan myös lounas.  
Tervetuloa mukaan! 

Villa Ruskassa äitienpäivälounas su 12.5.2019 klo 13.00. Lounaan hinta aikuinen 31 €, lapset alle 
14 v. 14 € ja lapset alle 6 v. maksutta. Ilmoittautumiset pe 26.4. mennessä Marjo Kauppiselle 
sähköpostiin marjo.kauppinen@ruskatalot.fi tai puhelimitse 044-5144 153. Lounaan maksu on 
käteisellä tai kortilla paikan päällä. Tuotteet ovat laktoosittomia. Muut ruoka-aineallergiat 
ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ruokailun järjestäminen vaatii toteutuakseen 
 50 ruokailijaa. Tervetuloa! 

Suosittu tuolijumppa Villa Ruskassa jatkuu keskiviikkoisin  
klo 12.00 – 13.00 ke 29.5.19 asti. Tuolijumpan vetäjänä toimii 
Eira Ruotsalainen. Tervetuloa! 

Tervetuloa viettämään jäsenistön kesäiltaa Villa Ruskaan  
ma 8.7.19 klo 17.00 alkaen. Ohjelmassa on yhteislaulua 
Ruskapoikien johdolla, makkaran grillausta ja mukavaa 
yhdessäoloa. 

Syksyllä tehdään Ruskamatka Muonion Myllyniemen majoille 
31.8. – 7.9.19. Tarkemmat tiedot ovat seuraavassa 
jäsenkirjeessä.  

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 

Jäsentyöryhmä: 

Arja Sjöblom, Pertti Tikka, 
Seija Wahlman, Tellervo 
Nylund, Leena Ojalainen, 
Ari Kurppa, Mikko Poretie, 
Seija Forström, Katja 
Kuusisto (sihteeri) ja Esa Yli-
Kesti (jäsentyöryhmän 
vetäjä) 

HYVÄÄ  KEVÄÄN  ODOTUSTA!
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. 


